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Terugblik Jongerenweekend 2017 
 
De envelop met persoonlijke boodschappen. Geschreven door de 
deelnemers van het Jongerenweekend aan elkaar. Het blijkt ook dit 
jaar een bijzonder waardevol geschenk. Een aandenken aan een 
onvergetelijke ontmoeting met lotgenoten. De beleving rond kanker 
en de gevolgen verbinden.  
 
Tegelijk arriveerden de deelnemers bij het woonhuis in Leusden. Een 
mooiere start hadden we ons niet kunnen bedenken. Gelijk was daar de eenheid in met spanning 
uitzien wat komen gaat. Voorzichtig kennismaken onder genot van een drankje en een hapje. Het 
eten wordt gehaald. De gesprekken voortgezet. Het voelt als eenheid, leden van elkaar. 
 
De avond wordt gevuld met nader kennismaken. Wat is jouw situatie? Welk verlies ervaar jij? Het 
delen en vinden van h-erkenning. Dat lucht op al put het uit. Je kunt het bij elkaar kwijt. Met een lach 
en een traan maakt het minder zwaar. Verwerken, slapend of wakend, op naar de volgende morgen. 
 
Aan het ontbijt met warm gebakken broodjes is stilletjes wakker worden. 
Indrukken, emoties vragen veel energie. De maaltijd besluiten is de start van 
de Bijbelstudie. Bezinnen op dé Winst in het verlies met als thema een 
‘boom’. Een boom roept veel verschillende beelden, eigenschappen op. We 
delen die met elkaar. In groepjes wordt bezonnen hoe het Woord, God Zelf, 
het antwoord geeft. Eerlijk naar binnen gekeken en naar Boven geblikt. De 
vragen, verwarring en zoektocht naar Gods weg in ons leven. Een boom 
geplant aan waterbeken die hier op haar tijd vrucht geeft. Straks in Zijn 
Koninkrijk doorlopend van maand tot maand. Wie begeert die vrucht niet? 
 

Het wordt stiller in de groep. De pennen krassen, de hersenen 
kraken. Woorden worden gezocht om mee te geven aan 
elkaar. Bemoedigend, oprecht uit het hart. Veel of weinig. Elk 
woord op zijn pas – tijd en wijze – gesproken, is als gouden 
appelen in zilveren gebeelde schalen. 
 
Uitbeeldend wordt het Jongerenweekend 2017 afgesloten. 
Jouw levensboom op canvas gekleurd met opgeheven of 
hangende takken. Staande in de lente, winter herfst of zomer.  
 

Aan het eind gekomen van dit weekend scheiden de wegen. Ieder keert terug naar zijn of haar 
woonplaats. Vervuld met veel gedachten en gevoelens. Sommige thuiskomend waar een plek leeg 
blijft. De briefjes gingen mee. Getuigend van verbondenheid in verlies en het uitzien naar dé Winst. 
In Christus alleen voor eeuwig verbonden! 
 
Wie weet ook tot een volgende ontmoeting hier op aarde. 
 
Vrijdag 27 op zaterdag 28 februari 2017, 
Leusden 


