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JAARVERSLAG
NEXT MOVE

“

MET EEN BEROEP OP GODS
BARMHARTIGHEID VRAAG IK U OM
UZELF ALS EEN LEVEND, HEILIG EN
GOD WELGEVALLIG OFFER IN ZIJN
DIENST TE STELLEN, WANT DAT IS
DE WARE EREDIENST VOOR U
Rom. 12:1 De Bijbel

T

ijdens de nieuwjaarsborrel in 2018 klonken daar de woorden “Laat ons
eens in 2019 komen!”. Dit waren woorden van hoop, verlangen,
verwachting. Terugkijkend op 2019 hebben we veel om dankbaar voor te
zijn, waar we met vreugde op terugkijken, maar het was ook een jaar vol met
uitdagingen. Als mens hopen we vaak dat alles steeds maar beter gaat, dat we
fluitend het jaar doorgaan, dat we groeien en bloeien. Hoe vaak is het alleen niet
zo dat om te groeien we eerst door moeite heen moeten gaan. We leren het onze
jonge leiders in onze discipelschapstraining: “Wil je iemand laten groeien? Dan
zal deze persoon het leuk bij jou moeten vinden én dan zal deze persoon in
situaties moeten komen van stress.” Juist door de uitdaging, moeite en stress
heen mag je gaan groeien.
Ik denk dat Next Move in 2019 een volwassenere organisatie is geworden. Juist
door de uitdagingen heen zijn we sterker geworden en weten we beter hoe we
dit met elkaar willen doen. We zijn er nog niet, maar we gaan de goede kant op.
Dan is het ook mooi om te kunnen zeggen dat we niet alleen hard hebben
gewerkt, maar dat we ook resultaat hebben gezien in de missie van sport en
geloof. Dit jaarverslag staat vol met verhalen van groei in de beweging en van
veranderingen in mensenleven. Dat maakt ons dankbaar en daar maken we jou
graag deel van. Want we doen dit niet alleen. We bouwen op het gebed en de
steun van jou.
Dankjewel.

Paul Stoorvogel
Directeur Next Move
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VERSLAG VAN
ACTIVITEITEN

OVER NEXT MOVE

N

ext Move is een beweging van christenen die mensen vertelt van het Evangelie van Jezus en hen helpt
om te groeien in de relatie met Hem. Wij houden van sport maar nog veel meer van de mensen in de
sport. We verlangen er naar dat zij Jezus leren kennen want er bestaat niks beter dan een leven met
Hem. Dat gunnen we iedereen. Daarom zetten we ons elke dag in om de sportwereld te vertellen over het goed
nieuws van het Evangelie van Jezus.
Daar heb je wel goede relaties voor nodig waarin ruimte is om te praten over het christelijk geloof én samen
daar meer van te ontdekken. Zulke relaties ontstaan door iets gemeenschappelijks. Sport en of sporten is één
van de grootste gemene delers ter wereld. En op die gemeenschappelijke basis bouwen we verder. Iedereen
binnen onze beweging heeft iets met sport en connect daarom van nature met andere sporters. Van
topsporters tot kinderen op de voetbalveldjes in de wijken.
In de contacten delen we over ons leven met Jezus en Zijn uitnodiging om Hem te leren kennen. In wijken in
Nederland bijvoorbeeld staan er wekelijks teams met vrijwilligers op de veldjes om samen te sporten met de
jongeren en het Evangelie te delen. En in verschillende sporten helpen we sporters met het bereiken van hun
team- en clubgenoten.
Op deze manieren bereiken we nu al honderden mensen – van kinderen, tieners, volwassenen tot ouderen. En
het bijzondere is dat mensen die Jezus nog niet kennen, Hem leren kennen én mensen die Hem al wel kennen,
groeien in het kennen van hun Heer en Heiland. Dat is echte discipelschap: samen optrekken en groeien in de
relatie met Jezus zoals Jezus ons heeft voorgedaan en opgedragen om te blijven doen (Mat. 28:18-20).

Merk en Organisatie
Next Move is in 2017 opgericht als stichting Next Move Ministries. Van begin af aan heeft de stichting het doel
gehad om christenen die actief zijn in de sportwereld te ondersteunen om hun geloof te behouden, te
ontwikkelen en te delen én om mensen - die interesse hebben in het christelijk geloof - te helpen het geloof te
ontdekken en daarin te groeien.
Voor het behalen van die doelen organiseert Next Move allerlei activiteiten. Om een zo zuiver mogelijke
scheiding aan te brengen tussen de giften die Next Move ontvangt om haar missie uit te voeren en de
betalingen die we van deelnemers ontvangen voor het mee doen aan activiteiten, hebben we naast Stichting
Next Move Ministries nog de stichting Next Move Outreach opgericht. Alle activiteiten en events zijn in die
stichting onder gebracht. De giften worden ontvangen in de ANBI Stichting Next Move Ministries..
Dit jaarverslag beschrijft het geheel van activiteiten die onder beide stichtingen zijn uitgevoerd.

SPORTCOMMUNITY
De sportcommunity is een eenvoudig model
waarmee elke lokale kerk binnen een mum van tijd
de brug heeft geslagen naar de mensen in de wijk
waarin de kerk staat. In zo’n community van
kerkelijke en niet kerkelijke jongeren verbindt sport
en is de ruimte om het evangelie te delen, door de
bijbel, getuigenissen en persoonlijke gesprekken. In
2019 zijn we uitgegroeid naar 23 verschillende
plekken in Nederland waar zulke sportcommunity’s
actief zijn. Op deze plekken komen wekelijks
honderden jongeren uit de lokale kerken en jongeren
uit de wijken samen. Voor de ruim 160 kerkelijke
jongeren die in 2019 actief waren in een community
was dit wederom een plek waarin zij zelf groeiden in
hun relatie met Jezus en leiderschap, bijdroegen aan
de sociale cohesie in hun omgeving en mensen
hielpen het christelijk geloof te ontdekken, met hen
de Bijbel lazen en hen bij Jezus brachten.
Als aanvulling op de intensieve een-op-een coaching die
we Sportcommunityleider geven, bieden we elk halfjaar
ook een training aan voor alle sportcommunityleiders. In
januari en oktober vonden deze trainingen plaats en
hebben we 19 jongeren getraind. Tussen de deelnemers
zaten leiders die al een sportcommuity hadden maar ook
jongeren die getraind werden om door te groeien tot
sportcommuity leider binnen hun commuity óf om zelf - op
een nieuwe plek - een sportcommunity op te richten.
Naast de beweging in Nederland leiden we ook een
Europees netwerk van partners die het concept van
Sportcommuity in hun kerk en context gestalte geeft. In
oktober ontvingen we zes leiders uit verschillende landen
tijdens ons jaarlijks terugkerende International Sports
Community Training om hen te trainen en in de praktijk
mee te nemen van de sportcommunity.
Om lokale community’s te helpen én om er voor te zorgen
dat het Evangelie op een doordachte manier gedeeld
wordt, schrijven we tools. Dat zijn thematische boekjes
rondom een bijbelboek of persoon uit de bijbel. De tools
bieden voor elke week een complete opzet van het
sportmoment en ze geven inhoud aan de voorbereiding
van het team. De tools zijn gratis te downloaden van de
website voor zowel aangesloten sportcommunity’s als elke
andere geïnteresseerde. Gratis omdat we de drempel zo
laag mogelijk willen houden voor mensen om het
Evangelie te delen. Op deze manier kunnen ze meer tijd
steken in het omgaan met de sporter en verliezen ze niet
teveel tijd in het zelf bedenken van tools. Dat doen wij als
organisatie voor hen. In 2019 zijn we er in geslaagd om de
reeks zo ver uit te breiden dat we nu voor een compleet
seizoen tools hebben.
In 2019 zijn we begonnen te pionieren met een nieuwe
vorm van toerusting: podcasts. In deze podcast bespreken
we samen met sport-communityleiders specifieke
onderwerpen die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen
in hun Sportcommunity. Daarin gaan we uitvoerig in op
uitdagingen, best-practises en successen. Met deze
podcasts brengen we de theorie van de trainingen in het

perspectief van de praktijk in wijk. Zo helpen we sportcommuityleiders om van elkaar te leren en te ervaren hoe
de trainingen toegepast kunnen worden. Deze Next Move
Sportcommunity podcasts zijn te beluisteren op Spotify ,
Google Podcasts en iTunes.
De intensieve begeleiding en persoonlijk investering van
onze coachen zorgt dat de sportcommunity’s lang blijven
bestaan. Onze leiders zijn betrokken en hun participatiegraad op expert meetings en het leiderschapsevent is
hoog. Een aantal sportcommunity’s investeert - naast de
reguliere wekelijkse sportmomenten - tijdens de
meivakantie nog eens een volle week extra in de jongeren
uit hun wijk. Gedurende die week staan ze dagelijks zowel
in de middag als ’s avonds op het sportveld om de relatie
met de wijkgenoten te onderhouden en te versterken door
samen te sporten en community te vormen. Het zijn
bijzondere keuzes van jonge vrijwilligers bovenop hun
toch al wekelijkse trouw. Onze kwaliteit laat zich dan ook
goed zien in de tijd die de jongeren vrijwillig in de
sportcommunity investeren; wekelijks ruim 5 uur die ze ook
hadden kunnen investeren in studie, werk of vrije tijd. Maar
ze willen het investeren in hun geloofsleven en in hun kerk.
En de sportcommunity is voor deze 150 jongeren de plek
waar ze dat vaak jarenlang doen.
Het is ons verlangen dat de kerk van Nederland tot bloei
komt. We zien daarin een belangrijke plek voor de
sportcommunity weggelegd. Door te investeren in jonge
Christenen en hen te leren om andere jongeren mee te
nemen in hun zoektocht, zien we dat jongeren in
sportcommunity’s betrokken zijn bij hun kerk. In de
sportcommunity hebben ze geleerd verantwoordelijkheid
te nemen, open te zijn over hun geloof en anderen daarin
te laten delen. Het maakt dat, als ze stoppen bij de
sportcommunity, ze instappen in een andere bediening in
de kerk. Een nieuwe plek waar ze hun kennis en kunde
kunnen toepassen. Het maakt niet alleen de sportcommunity tot een bloeiplek, maar ook de nieuwe plek
waar oud-sportcommunity deelnemers in betrokken raken,
worden plekken waar de kerk tot bloei komt.

Groeiplek

“

V

rijwel alle sportcommunity’s ontstaan bij het verlangen van één persoon. Zo
ook Oosterlicht, een sportcommunity van de GKV in Groningen-Oost. De
sportcommunity liep een klein jaartje, toen de uitdaging bij deze persoon
werd neergelegd om een leider naast hem te zoeken.
Hij vond Yda, een tiener slechts 17 jaar. Maar met een groot verlangen om niet alleen
zelf dichter naar God te groeien, maar ook anderen daarin mee te nemen. Jarenlang
leidde ze trouw de sportcommunity, ook toen de oprichter zijn plek afstond. Het
koste haar naar schatting ongeveer 3000 uur aan vrijwilligerswerk.
Oosterlicht werd dé groeiplek voor jongeren in haar kerk en het was dan ook niet
vreemd dat na 5 jaar, de kerk haar vroeg om niet alleen leiding te geven over de
sportcommunity, maar over heel het jeugdwerk. De sportcommunity was inmiddels
gesplitst en had naast haar nog drie andere leiders. Als jongerenwerker in haar
gemeente mag ze nu in plaats van 20 jongeren, 200 tieners, jongeren en studenten
helpen in hun relatie met God.

“

SPORTNETWERKEN
De hele sportwereld bestaat uit miljoenen sporters die in
hun tak van sport vaak een hele eigen cultuur, taal,
gewoontes en omgangs-vormen hebben. Daarom zijn
we begonnen met het opzetten van sportnetwerken.
Vanuit de gedachte dat een voetballer nu eenmaal beter
connect en meer dezelfde ‘taal’ spreekt met een andere
voetballer dan met bijvoorbeeld een volleyballer of een
danser, bouwen we netwerken rondom de verschillende
sporten. In die netwerken participeren sporters die het
verlangen met ons delen om Jezus bekend te maken in
hun stukje van de sportwereld. In 2019 hadden we op
die manier netwerken in voetbal, (beach)-volleybal,
dans, health&fitness en disc golf. Wellicht niet het meest
voor de hand liggende rijtje. Dat komt omdat we vrijwel
altijd starten vanuit een persoon die zelf intrinsiek
gemotiveerd voor en betrokken is bij de sport waarin we
een netwerk bouwen. En dan kan het maar zo gebeuren
dat bijzondere combinaties ontstaan. Per netwerk geven
we een overzicht over 2019.

VOETBALNETWERK
Het voetbalnetwerk kreeg eind 2018 voor het eerst vorm.
Een lang gekoesterde wens om in de grootste sport van
Nederland - met ruim 1,1 miljoen geregistreerde leden actief te worden, kwam daarmee in vervulling. We vinden
het ontzettend belangrijk om juist in deze sporttak - die op
zoveel fronten verweven zit in onze maatschappij en
cultuur - het Evangelie van Jezus te delen en een
beweging van disicpelschap op gang te brengen.
Om de beweging van disicpelschap te starten is in 2019
veel aandacht en tijd gestoken in het werven van
voetballers voor het netwerken en hen mee te nemen in
het gedachtegoed en verlangen van Next Move. Deze
eerste groep draagt de visie en vormt de benodigde massa
om tot een groeiende community te komen. Het netwerk is
in 2019 uitgegroeid tot 30 betrokken voetballers die
verspreid over Nederland actief zijn in de voetbalwereld.
30 mensen voor een sporttak die uit meer dan een miljoen
mensen bestaat klinkt als weinig. Zo ook 12 mannen voor
het bereiken van de complete wereldbevolking. Toch is
dat wat Jezus deed, hij investeerde in een klein groepje en
leerden hen discipelen te maken. Dat is precies wat wij
gaan doen in de voetbalwereld. Met een ‘mini Gideons
bende’ trekken we naar alle kantines, kleedkamers,
voetbalvelden, pleintjes ect. om één voor één de
voetballers de rijkdom van het Evangelie van Jezus te laten
horen, zien en ervaren. Tevens is het gelukt om met enkele
sleutelvrijwilligers naast de medeweker te positioneren die
veel praktisch werk uit handen nemen.
Outreaches
Voor voetballers in het netwerk organiseren we
outreaches. Een outreach is een prachtige gelegenheid
om uit je dagelijkse context en in een relatief korte periode
intensief actief te zijn met het verdiepen en getuigen van je
geloof. Een outreach is enerzijds gericht op de
persoonlijke - geestelijke - ontwikkeling van de deelnemer
zelf en anderzijds op het getuigen naar medesporters. De
outreach voor het voetbalnetwerk ging naar Barcelona, de
Europese sportstad bij uitsteek. Een damesteam van 5

voetbalsters ging in februari en in mei is het herenteam
geweest. Beide teams hebben onze lokale partner
geholpen bij haar missie om de plaatselijke voetbalcommunity te bereiken met het Evangelie van Jezus. De
dames en heren hebben daar een prachtige week gehad
waar ze vanuit de vele fanatieke wedstrijden veel
medesporters hebben kunnen spreken, de lokale kerk
konden dienen, zelf geestelijk zijn gegroeid en buiten de
sport om hulp hebben kunnen bieden aan mensen in
armoede.
Deelname toernooien
In de beweging van disicpelschap zijn we niet alleen
gericht op het bereiken van niet gelovige medesporters
maar net zo goed op de groei van christelijke sporters. Met
het oog daarop zijn we begin 2019 met 22 mannen naar
het internationale voetbaltoernooi van Ambassdors in
Footbal in Praag gegaan. Ambassadors in Footbal is o.a. in
Nederland een belangrijk partner voor Next Move in het
bereik van de voetbalwereld. Het jaarlijks terugkerend
toernooi in Praag biedt een goede gelegenheid om te
bouwen aan onderlinge relatie en te leren van de
internationale beweging. Het weekend bevat naast het
toernooi vele seminars die gericht zijn op de geloofsontwikkeling van de aanwezig deelnemers én op het
activeren en toerusten van de voetballers om in hun eigen
club en/of omgeving ambassadeurs te zijn van Gods
Koninkrijk. Het was een prachtig lang weekend waarin elke
man die mee was waardevolle input heeft ontvangen voor
zijn eigen geloofsleven en voor het bereiken van team-/
club en sportgenoten.
In maart heeft vanuit het netwerk een team deelgenomen
aan een toernooi in België van de partnerorganisatie
Sports Quest . Hoewel we als enige Nederlandse team dit
toernooi wonnen, is de grootste overwinning dat we onze
partner in België, een land waar veel minder (actieve)
christenen wonen, weer mochten ontmoeten en
bemoedigen. Met zowel een lerende als een dienende
houding naar elkaar toe, hopen we ons partnerschap vice
versa uit te bouwen naar meerdere outreaches,
uitwisseling en toerusting.
Eigen toernooien
Om voetballer uit het netwerk én om nieuwe voetballers te
ontmoeten, organiseren we eigen toernooien. In 2019
waren dit 3 toernooien. Het zijn laagdrempelige momenten
voor voetballers om kennis te maken met Next Move. In
maart organiseerden we ons eerste voetbaltoernooi in
Utrecht. Utrecht werd gekozen om haar centrale ligging en
daarmee en ideale plek om voetballers uit heel Nederland
uit te kunnen nodigen. Het tweede eigen toernooi vond in
de zomer plaats op festival Zion in Onstwedde. Een
geslaagd toernooi met vooral deelnemers uit een regio
van Nederland waar we nog niet veel contact hadden. Het
derden en laatste toernooi van 2019 vond plaats in
november. Dit toernooi werd gehouden in het oosten van
Nederland namelijk Wierden. Drie toernooien op drie heel
verschillende plekken. Hierdoor hebben we meer dan 120
voetballers mogen ontvangen en ontmoeten en zij hebben

SPORTNETWERKEN
kennis gemaakt met de organisatie Next Move, het
voetbalnetwerk en onze missie om de voetbalwereld te
bereiken met het evangelie.
Met de nationale toernooien hebben we vooral een
binding met de teams gemaakt en binding tussen
voetballers onderling doordat we op meerdere plekken in
Nederland op een goed niveau toernooien hebben
georganiseerd.
Netwerkavonden
We zijn in deze fase ook begonnen met het organiseren
van netwerkavonden. Deze werden vooral gehouden in
Mariënberg, waarbij we eerst samen gingen dineren,
vervolgens hadden we gesprekken over hoe we voetbal
en geloof kunnen combineren als voetballers en we sloten
elke netwerkavond af met een potje voetbal. Dit deden we
een keer in de twee maanden. Bij de netwerkavonden was
het resultaat sowieso te zien in de hoeveelheid informatie
en coaching die de voetballers hebben gekregen. Ze
hebben informatie gekregen in hoe zij hun geloof kunnen
laten zien in hun wereld en hoe zij actieve volgelingen van
God kunnen zijn. Met 7-10 voetballers per netwerkavond
elke twee maanden, hebben we hele mooie avonden
mogen hebben met elkaar.
Uiteindelijk heeft al ons werk erin geresulteerd dat we
voetballers mochten ontmoeten en mochten meenemen
in onze denkwijze hoe wij voetballers willen coachen om
een getuige te zijn in de wereld waarin ze leven. Hier
hebben we onwijs van genoten. Daarbij zien we er naar uit
om in 2020 weer mooie outreaches, nationale toernooien
en netwerkavonden met elkaar te beleven.

HEALTH & FITNESS NETWERK.
Met het Health & Fitness netwerk richten we ons op de
mensen die actief zijn in de brede sporttak fitness
(krachttraining, crossfit, workout groep etc.). We bieden
daarin zelf sportlessen aan én we rusten anderen toe om in
hun context het christelijke geloof onderdeel te maken van
hun sportactiviteiten. Zo helpen we bijvoorbeeld
instructeurs om te ontdekken waar de mogelijk-heden
liggen om het geloof te verweven met hun lessen, delen
we concepten voor groepslessen waarin het evangelie
een plaats heeft en bieden we sinds 2019 in Nederland als enige - Tikvah aan, misschien wel het beste te
beschrijven als een christelijke tegenhanger van Yoga.
BodyFit
Vanuit het Health & Fitness netwerk hebben we eigen
work-out groepslessen onder de naam BodyFit. BodyFit is
een gratis sportgroep voor vrouwen die elke week bij
elkaar komen. Deze groepslessen bestaan uit work-out
oefeningen, bespreken van thema’s en passages uit de
Bijbel en ‘fellowship’ door samen koffie te drinken. Het is
een moment waarin geest, ziel en lichaam opgebouwd
worden. Begin 2019 bestond BodyFit uit 22 vrouwen die
samen in één groep sportte. Na de zomer van 2019 zijn we
uitgegroeid tot twee sportgroepen met in totaal 42
vrouwen. Vanuit BodyFit is daarnaast nog een nieuwe

“
Pieter is een jongen die mee ging naar Barcelona. Hij is
opgevoed met het christelijk geloof, maar naar eigen
zeggen had hij nog niet echt een levende relatie met
God. Op het moment dat hij mee ging op outreach
sprak ik hem op het vliegveld over wat zijn
verwachtingen waren. Hij zei: ‘Ik zie het allemaal wel,
misschien vind ik het niks, misschien valt het mee,
misschien vind ik het top. We gaan het meemaken.’
En zo gingen we het meemaken, voetballend ging het
ontzettend goed als team maar ook geestelijk kwamen
we er steeds beter in. Op de dinsdag-ochtend toen het
hard regende in Barcelona, merkte we dat we niet ons
oorspronkelijke plan konden uitvoeren om een school
te bezoeken. En dus hielden we in onze slaapkamers
een worship- en gebedsmoment met en voor elkaar.
Dit was een van de beste ochtenden die ik heb
meegemaakt. Zoveel kwam los bij de jongens en
iedereen kon vertellen wat hij moeilijk vond aan het
geloof of aan een bepaalde situatie in zijn leven. Pieter
was meegenomen door zijn beste vriend Patrick, en
Patrick werd gewoon emotioneel hoe blij hij was dat
Pieter mee was. Er ontstond gewoon een prachtig
moment als vrienden maar ook als team in het geheel
met een enorm bijzondere sfeer.
Daarna is Pieter verder gegroeid in zijn geloof en heeft
stappen gemaakt bijvoorbeeld wat werk betreft. Als
voetballer is hij nu erg actief met het geloof bij zijn club.

“
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groep gevormd in Zuidlaren. Hier komen wekelijks 12
vrouwen samen om te sporten en delen vanuit de Bijbel.
We hebben het verlangen dat er op dezelfde manier nog
veel meer groepen in Nederland gestart worden.

samenwerkingen ontstaat met christelijke dansnetwerken
wereldwijd.

Op Festival Zion, een christelijk festival vol muziek, sport en
workshops, hebben we vanuit het Health & Fitness
netwerk sportlessen aangeboden aan de festivalgangers.
Zo hebben we onszelf bekend gemaakt aan en nieuw
publiek. De volgende stap hierin is dat er mensen
geïnspireerd raken om bijvoorbeeld ook een BodyFit
groep te starten in hun eigen omgeving.

Op Festival ZION hebben we INTENDANCE publiek
gelanceerd en twee workshops over aanbidding door
dans gegeven. Van alle deelnemers kregen we positieve
reacties en we zagen hoe ook niet dansers door de
workshops en door INTENDANCE werden geraakt door
God. Zo had een niet-danser tijdens INTENDANCE een
danser zien dansen en zonder de danser te kennen kon hij
precies uitleggen wat het gebed was wat de danser had
gedanst.

Inspiratie platform
Het Health & Fitness netwerk is in 2019 een platform
gestart waarin vrouwen geïnspireerd, bemoedigd en
opgebouwd worden op het gebied van Health & Fitness.
Zo worden er elke twee weken berichten geplaatst die te
maken hebben met gezondheid op het gebied van geest,
ziel en lichaam. In 2019 zijn hier twee nieuwe contacten
bijgekomen die actief zijn binnen Health & Fitness en
graag geïnspireerd willen blijven over hoe we getuige
kunnen zijn in onze eigen sportwereld. In totaal zijn er
negen vrouwen lid van deze groep vanuit verschillende
delen in Nederland en vanuit verschillende achtergronden.

Dansretraite
In november 2019 hebben we een dansretraite
georganiseerd voor dansers. We willen christelijke dansers
helpen meer geworteld te raken in hun identiteit in
Christus. Wanneer dat gebeurt, gaan ze ook meer schijnen
in hun omgeving (Fil. 2:15). Op deze dansretraite hebben
we 13 dansers toegerust in wat het betekent te rusten bij
God en vanuit daar Zijn stem te leren verstaan. Een van de
dansers heeft ervaren tijdens de dansretraite een
(vernieuw(d) hart te hebben gekregen. Hij leerde op het
weekend de liefde van God kennen als een Vaderliefde die
hij niet eerder had gekend.

Voorbereiding eigen sportschool
We hebben het verlangen om in de toekomst een eigen
sportschool te starten. In Zweden hebben we contact met
een partner die een sportschool in hun kerkgebouw heeft
gebouwd en een Health & Fitness ministry heeft opgezet,
waar 90% van de leden van buiten hun kerkgemeente
komt. We zien goede kansen om ook in Nederland een (of
meer) sportscholen te starten waar uitingen, normen,
waarden en principes uit het christelijke geloof volledig
geïntegreerd zijn in de sportschool en het aanbod. Om te
zien hoe het in de praktijk al werkt en om te inventariseren
wat er bij komt kijken om een eigen sportschool te staren
zijn we in 2019 op visiereis naar deze partner in Zweden
geweest.

Er is meer eenheid ontstaan in de christelijke danswereld
in Nederland. In 2019 hebben we kennis gemaakt met een
worship dansgroep in Nijmegen, meerdere christelijke
dansgroepen in Nederland en ook internationaal. Het
verlangen van Next Move dans is om dansers te
bemoedigen en te connecten aan elkaar.

DANSNETWERK
Intendance
Vanuit het dansnetwerk hebben we in 2019 een
gebedsbeweging opgezet genaamd INTENDANCE. De
gebedsbeweging is opgezet in Zwolle en Groningen. Er
wordt in deze steden wekelijks 2 uur gebeden door middel
van dans. Naast de vaste kern van deelnemers hebben we
door het jaar verschillende gasten ontvangen bij deze
bijeenkomsten.
We zien dat er veel gebeurt door het bidden. Zo heeft een
danser een visioen gehad over wat God wil doen door
haar leven en een andere danser is aangesteld tot dansaanbiddingsleider in haar kerk. Verder committeren veel
christelijke dansers zichzelf steeds meer aan dansen tot
eer van God in plaats van tot eer van zichzelf, is er steeds
meer eenheid onder dansers in Nederland, voegen we
nog steeds dansers toe aan het netwerk, en zijn er

BEACHNETWERK
De meeste activiteiten die plaats vinden beginnen in een
whatsappgroep die het beachvolleybalnetwerk heet.
Hierin zitten volleyballers die wel of geen christen zijn. Zij
vinden elkaar op het strand om te trainen of wedstrijden te
spelen met elkaar. Er wordt een oproep voor een 'potje
spelen' in de app geplaatst door iemand en om mee te
spelen kan de rest hierop reageren. Het doel is om samen
te groeien naar Jezus, dat gebeurt onder andere in
huddles en Bijbellees triades. Grote weekend-toernooien
zijn hieronder uitgelicht.
Toernooi Ameland
Tijdens het heetste weekend van het jaar 2019, stonden
acht mensen van het beachnetwerk te zweten op het
strand van Ameland! Het grootste beachvolleybal toernooi
van Nederland vindt hier plaats. Een uitgelezen kans om
elkaar beter te leren kennen en nieuwe contacten aan te
boren. Het weekend werkt verbindend en er vinden
diepere gesprekken plaats dan dat je normaal tijdens een
training of wedstrijd doet, omdat ze nu langer bij elkaar zijn.
Vanaf nu weten volleyballers uit het netwerk elkaar te
vinden.
Festival Zion
Dit jaar vindt de eerste editie van Festival Zion plaats, op
zaterdag is er een beachvolleybaltoernooi. Het zijn

grotendeels spelers uit het netwerk, maar ook nieuwe
spelers. Omdat het een relatief klein toernooi is, speelt
iedereen tegen elkaar en leert iedereen elkaar goed
ke n n e n . D e s f e e r i s g o e d e n n a t i j d w o rd e n
telefoonnummers uitgewisseld, weer vier nieuwe
volleyballers in het netwerk.
Outreach Barcelona
De lokale community staat drie keer per week op het
strand te beachvolleyballen, maar elk jaar kijken ze uit naar
het Nederlandse team dat hen komt versterken! Het is een
week vol ontmoeting, waarin veel nieuwe spelers worden
aangetrokken om mee te spelen. De community leeft op
en een aantal vaste spelers geven hun hart aan Jezus,
door de getuigenissen die tijdens de pauzes worden
gedeeld. Aansluitend vertrekt het team met een aantal
Spanjaarden uit de lokale community naar Andorra om
daar Daniël bij te staan. Hij organiseert elk jaar een toernooi
voor de bewoners van Andorra en het lokt mensen door
hier met een Nederlands en Spaans team te komen. Er
wordt -door de regen- een indoor toernooi gespeeld en de
dag erna ook nog op het zand. Veel mensen uit Andorra
zijn geraakt door de getuigenissen van zowel
Nederlanders als Spanjaarden.

Triade Bijbellezen
Sinds november 2018 leest Lisa samen met twee andere
meiden de Bijbel. Eén van deze meiden zit in haar
volleybalteam de ander gelooft sinds kort in God. Ze zijn in
Matteüs begonnen en spreken om de week af. Ze stellen
elkaar vragen, wat het gelezen stuk vertelt over Jezus en
wat ze er concreet mee kunnen. Een van de meiden zei dat
het echt van toegevoegde waarde is voor haar leven. Alle
drie merken ze dat ze samen groeien naar Jezus toe! Puur
discipelschap! In dit jaar is deze vorm uitgeprobeerd met
het verlangen dat meerdere beachvolleyballers met deze
vorm bezig zullen gaan met teamgenoten in de komende
jaren.

ZO GAAT DAT
IN DE PRAKTIJK

“
O

ngeveer een jaar geleden stelde Lisa voor om bijbel te gaan lezen met haar en een
vriendin. Eerst was ik een beetje huiverig, "is dat niet heel saai?" en "wat ga ik er van
leren"? Maar na de eerste keer was ik al gelijk om. Samen maken we er nu iedere keer
een gezellige avond van. Soms eten we van te voren of we drinken een bakje thee met wat
lekkers erbij. Veelal zijn dat de momenten waarop we bijkletsen over ons leven.
Op een gegeven moment beginnen we de avond met een gebed en starten we met een
korte terugkoppeling over de vorige keer. We vertellen elkaar dan of we hebben gewerkt aan
ons doel. Dit is de boodschap die we de vorige keer uit de Bijbeltekst hebben gehaald. In
ons bijbelleesclubje hangt een veilige sfeer zodat we van elkaar weten dat het ook niet
uitmaakt als je dit niet hebt gedaan.
Vervolgens lezen we een nieuwe Bijbeltekst en gaan met elkaar in gesprek over wat we
mooi vinden of waar we onze vraagtekens bijzetten. Het is fijn om met elkaar in gesprek te
gaan en verschillende meningen uit te wisselen.
Tenslotte proberen we eruit te halen wat de tekst over Jezus zegt en wat voor nieuw doel we
er voor ons zelf uithalen. Vaak sluit Lisa de avond af met een mooi gebed over hetgeen we
hebben besproken en waar we de komende tijd persoonlijk mee bezig gaan.
Ik zie deze avonden echt als een verrijking van je geest. Ik sta nu veel bewuster in het leven
en denk meer na over waarom ik bepaalde dingen doe of zeg. Ik vind het erg fijn dat ik nu
actief bezig kan zijn met leven zoals Jezus dat ons als voorbeeld heeft gegeven."

“

SPORTNETWERKEN
DISCGOLF
2019 Start van het netwerk
Het disc golf netwerk in Nederland gestart. In 2019
uitgegroeid tot een kern van 5 actieve visiedragers met
daaromheen nog eens 5 betrokkenen die op korte termijn
inzetbaar zijn om het netwerk mee te ontwikkelen. Vanuit
de kern van het netwerk worden nu 30 disc golfers
regelmatig bereikt. Door mee te doen aan extern
georganiseerde toernooien en een landelijke competitie.
Maar ook door spontaan af te spreken met één of
meerdere discgolfers. Tevens werd een eigen toernooi
georganiseerd om meer mensen bekend te maken met
discgolf en de missie van het discgolf netwerk.
2019 was ook al het jaar waarin het disc golf netwerk
onderdeel werd van de wereldwijde equivalent Eagles
Wings. Deze in Amerika gevestigde organisatie is al jaren
actief om de disc golf wereld te bereiken met het
Evangelie. In Amerika is het ondertussen een gevestigde
en een breed geaccepteerde organisatie die betrokken is
bij zowel de amateurs als de top professionals. Ook in de
rest van de wereld is deze organisatie aan het groeien.
Voor Europa hebben ze Next Move discgolf aangewezen
als de partner en coördinator voor het missie werk op ‘ons’
continent. Een prachtige en eervolle plek zo vroeg al in de
ontwikkeling van dit netwerk!

SPORTMENTORING
SPORTMENTORING
Omdat het niet altijd gemakkelijk is, of zelfs mogelijk is
voor topsporters, vanwege verschillende redenen, om
mee te doen met kerkelijke activiteiten, zijn ze vaak op
zichzelf aangewezen voor hun geestelijke groei en het
maken van discipelen in hun eigen omgeving.
Daarnaast komen ze verleidingen tegen waar veel
mensen niet mee te maken krijgen. Een topsporter zei
eens: “Op mijn sportclub snappen ze niet wat ik met de
kerk moet en in mijn kerk begrijpen ze niet waarom ik zo
met mijn sport bezig ben!”. Iets wat voor topsporters niet
onbekend is.
Omdat het gevaar bestaat, zéker wanneer blijkt dat de
topsportcarrière er niet in blijkt te zitten, dat de sporter
zowel haar passie voor God als voor de sport verliest,
willen wij zowel de topsporter als de kerk dienen.
De kerk in hoe ze wel zorg kunnen dragen voor de
topsporter in hun midden, de topsporter in hoe hij of zij
haar geloof onderhoud, geestelijk groeit en het
Evangelie kan delen.
In 2019 hebben we dat gedaan met de volgende
activiteiten:
Next Gen.

In 2019 zijn we ons meer gaan toe leggen op het
begeleiden van (jonge) talenten en hun ouders. We zagen
vooral een behoeft bij ouders van wie hun kind in topsport
programma’s zit. Ze willen weten hun ze hun kind kunnen
ondersteunen in het ontwikkelen van hun talent. In 2019
hebben we een traject ontwikkeld waar we met hen
doorheen zijn gegaan. We geven en handvatten om met
hun kinderen over verder te praten en ook om samen met
hun kind hun geloof handen en voeten te geven op de
plek waar ze staan.
Daarnaast kwamen we in contact met een aantal
studenten van de Topsport Talent School. Dit is een
openbare middelbare school die onderwijs aanbiedt aan
tieners die uitblikken in een sport en de kans hebben om
hierin door te breken. Een aantal studenten gaf aan dat ze
graag wilden groeien in hun geloof maar dat dit voor hen
lastig was omdat ze al zoveel tijd kwijt zijn aan sport en
school. In 2019 zijn we daarom begonnen met een Huddle
voor deze studenten. Met regelmaat ontmoeten we elkaar
voor schooltijd om na te denken over de combinatie sport
en geloof en we dagen ze uit om hun geloof handen en te
voeten te geven op de plek waar ze zijn. Mooi om t horen is
dat de meeste studenten eerst dachten dat ze op een
gegeven zouden moeten gaan kiezen tussen hun geloof
of een topsport carrière. Nu ze zien dat het wel degelijk
samen kan gaan wordt hun sport ook een middelen om
God te eren met hun talent.
Make Sport Your Ministry Training
Begin 2019 hadden we als doel om nieuwe chaplains te
gaan trainen doormiddel van geven van de een
Nederlandse versie van sportchaplaincy training. Toen we
hier de plannen voor aan het maken waren kwamen we tot
de conclusie dat het materiaal niet goed aansluit bij
Nederlandse sportcultuur. Veel Christelijk sporters zijn zich
nog niet bewust van de ‘missionaire’ kansen die er voor
hen zijn op een sportclub en daarnaast zien sportclubs
(nog) niet waarom een christelijk sportmentor relevant zou
zijn voor hun club. In 2019 hebben we daarom de
sportchaplaincy training herschreven naar de Make Sport
Your Ministry Training. Een training die christelijke sporters
helpt om zich met een missionaire houding te bewegen op
hun sportclub. De gedachte hierachter is dat we de
sportwereld op deze manier van binnenuit kunnen
veranderen. We geloven dat wanneer een christen zijn
door God gegeven plek op een sportclub in neemt, deze
sportclub God liefde en trouw zal zien.
Discipelen (top)sporters
Het discipelen van (top)sporters is vanaf het begin al de
‘core business’ van sport mentoring. Nu we dit al een paar
jaar doen wilde onze kennis omzetten in een
(jaar)programma. Het idee hierbij is om een aantal
onderwerpen te selecteren die specifiek onmisbaar zijn bij
het discipelen van Topsporters. Dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in 8 uitgewerkte onderwerpen die wat ons
betreft de basis vormen voor een goede discipelschapsrelaties in een (top)sportcontext. Het geeft ons en nieuwe
mentoren een goed richtlijn om te kijken welke

SPORTKAMPEN
onderwerpen aanbod moeten komen als we sporters
begeleiden.
GSCA
In 2019 zijn we vanuit Next Move Sport mentoring ook
toegetreden tot de Global Sport Chaplaincy Association.
Dit is een internationaal platform dat Chaplaincy
organisaties met elkaar verbindt. Dit zorgt er voor dat het
voor ons makkelijker is om resources te ontwikkelen. Ook
kunnen we voor sporters die een transfer maken naar het
buitenland anders chaplains vinden die in de buurt wonen.
Daarnaast is de GSCA een wereldwijd gerespecteerd
kwaliteitsmerk. Dit kan ons in de toekomst de
geloofwaardigheid geven om bij grotere organisatie actief
te zijn.

SPORTKAMPEN
De Sportkampen van Next Move vonden in 2019 plaats
van 12 t/m 16 augustus. Voor 135 tieners en 40 coaches
was het een week vol sport, spel en geloofsverdieping.
Tijdens de Next Move sportkampen worden tieners
meegenomen in een onderwerp over het geloof. Dit jaar
was het onderwerp “Raise That Heartbeat”, waarbij we met
de tieners hebben stilgestaan bij het feit dat God hen
gemaakt heeft en dat Zijn hart voor hen klopt. Door de
week heen werd heen gewerkt naar de vraag of zij - de
tieners - hun hart aan Hem wilden geven.
Er gingen dit jaar ook 5 tieners uit de Sportcommunity’s
mee naar Sportkampen. Zij komen vaak uit een nietchristelijk gezin.

LEIDERSEVENT
LEIDERSEVENT

ORGANISATIE (EN) ONTWIKKELING

Tijdens het leidersevent van Next Move willen we (jonge)
leiders trainen in leiderschap door hen uit te dagen in
situaties die zijn uitvergroot. In het voorjaar van 2019
mochten we met een groep van 23 mensen richting Praag
reizen. En juist de reis zorgde voor de nodige uitdagingen.

Elke maand hebben we een gezamenlijk dagdeel waarbij
alle medewerkers zoveel mogelijk aanwezig zijn. Naast
ontmoeting, bemoediging en geestelijke groei, wordt er
geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling
van de organisatie. Afwisselend vond de toerusting plaats
door externe sprekers en eigen medewerkers.
We kunnen concluderen dat we gegroeid zijn in het
uitvoeren en desgewenst bijsturen van activiteiten die in
de verschillende jaarplannen stonden genoteerd.

Elke deelnemer begon de reis vanuit huis als individu,
maar als snel was de opdracht duidelijk: “met mijn team ga
ik met de trein naar Praag en onderweg moeten we zoveel
mogelijk punten scoren”. Vanuit onduidelijkheid probeer je
steeds meer grip te krijgen door keuzes te maken als
individu, maar ook als groep. En juist dit proces zegt heel
veel over wie jij bent als mens en als leider. Vanuit heel veel
plezier naar frustraties en van bezorgdheid naar
opluchting. Eenmaal in Praag aangekomen, dertig uur
later, was het de ideale mogelijkheid om te reflecteren en
te leren. Om het uiteindelijk eigen te maken, zodat je voor
jou plek kan gaan staan.
Zoals één van de deelnemers op het einde zei: “Als ik word
aangevallen in mijn leiderschap en ik val, dan weet ik nu
dat ik weer op zal staan!”

Tevens is gekeken naar het werken met kortlopender
projecten waarbij je gedurende een zeer korte tijd met
slechts één project bezig bent in plaats van met meerdere
dingen tegelijk. Het zogenaamde ‘agile’ werken. We zien
voor een aantal van onze activiteiten hiervoor een
meerwaarde en gaan dit verder uitrollen in onze
organisatie Ook is de zogenaamde ‘customer journey’ van
deelnemers verbeterd, doordat we uitvoerig gekeken
hebben naar het eerste tot het laatste contactmoment dat
we met hen hadden. We hebben hierbij ook geluisterd
naar enkele deelnemers die hun ervaringen met ons
wilden delen. Dit was kwetsbaar, confronterend,
bemoedigend en verrijkend. We zijn dankbaar dat we
hierin mochten groeien hoewel je hierover nooit bent
uitgeleerd en je constant alert mag zijn op verbetering.

VERANDERING
“
E

lke week sport Donnie (13 jaar) mee met de sportcommunity in zijn
wijk. Als kind kwam hij daar al graag voetballen en nu hij tiener is werd
hij voor het tweede jaar op rij uitgekozen om mee naar sportkampen te
gaan. Samen met zijn vrienden is hij onderdeel van team 16: “Een heel leuk
team waarin we veel grappen maakten, maar niet over de grens”. Donnie
voelt zich dan ook op z’n plek en waar de trainingen en de zeskamp al erg
leuk zijn, is het natuurlijk te gek dat ze het toernooi op vrijdag ook nog eens
een keer winnen. Hoe heerlijk het ook was om lekker actief en doelgericht
bezig te zijn, het mooiste moment vindt in een rustige setting plaats.
Donnie zegt:
“Het mooiste moment van de week was dat ik iets op een steen moest schrijven.”
Tieners mochten een last of moeite opschrijven om die vervolgens met hun
coach te delen en bij Jezus te brengen. “We moesten daarna naar buiten lopen
om de steen bij Jezus’ kruis neer te leggen. Daar voelde ik het meeste. De
teenparty die avond was een beetje druk, maar toen hoorde ik de preek en dat
vond ik heel mooi.” Er is dan ook wel iets veranderd volgens Donnie: “Ik weet niet
hoe ik dat moet zeggen, maar ik merk het als ik buiten met mijn vrienden ben. We
waren afgelopen weekend op een festival en daar liepen we een beetje te ouwe
hoeren. Het liep een beetje uit de hand en toen wist ik dat ik moest stoppen.
Normaal zou ik doorgaan, maar nu niet. Dat vind ik bijzonder. Ik merk dat God me
helpt om me te concentreren op wat goed is.”.

“

2019

BLIK IN DE
TOEKOMST

ON TO THE NEXT MOVE

N

ext Move is energiek gestart in 2018. Door de verlangens, keuzes en soms bittere noodzaak
begonnen we direct al met een grote organisatie in plaats van een platte start-up. Dat is
prachtig maar het is ook meteen alle zeilen bij zetten. 2019 was eigenlijk niet veel anders. Er
was ongelofelijk veel te doen en met vereende kracht hebben we ons achter al het werk gezet.
In 2020 gaan we met net zo veel energie aan de slag en gaat we tegelijk ook bezig om de organisatie
flexibelere, slimmer en sneller te maken. We willen sneller kunnen (om)schakelen, goede ideeën en
initiatieven uitwerken en lanceren en minder tijd kwijt zijn aan randzaken. Allemaal met het doel om
nog veel meer mensen in en om de sportwereld te bereiken met de levensveranderende - ja,
levensverrijkende - boodschap van Jezus. God bevrijdt en geeft Leven.
De sportwereld is zo enorm, er zijn zo ongelofelijk veel mensen bij betrokken, dat we nog lang niet
iedereen bereiken. Toch ligt daar ons verlangen. Elke sporters en sportliefhebber hebben we op het
oog want geen één mens willen we aan zijn lot overlaten. Jezus spreekt over een heerlijk toekomst,
bereikbaar voor iedereen en het begint vandaag de dag al. Dan kunnen we toch niet toekijken hoe
sommigen daar nooit echt mee in aanreiken komen?!
Dus als wij kijken naar 2020 en ver daar voorbij dat zien we talloze uitdagingen en mogelijkheden om
het Leven te brengen. Gesterkt door het resultaat dat we zien, zullen we verder bouwen aan lokale
sportcommunity’s verspreid over heel Nederland tot dat elke kerk er van gehoord heeft en elke
zoeker de kans krijgt er aan mee te doen. We zullen meer netwerken opzetten voor de honderden
verschillende sportdisciplines zodat in elke club, elk team, elke kleedkamer, kantine, sporthal of
stadion iemand is die Jezus kent en over Hem kan getuigen. We blijven mensen opleiden tot
mentoren zodat ze top- en talentsporters kunnen bijstaan in de uitdagingen en de druk op henzelf en
op hun geloof.
Met elke sporter die we bereiken, bereiken we zoveel meer: familie, vrienden, teamgenoten, buren ga
zo maar door. Ons hart ligt bij de mensen in sport, ons verlangen bij elk mens. Zodat elk mens Jezus
leert kennen, gered wordt en een geweldige toekomst tegemoet gaat!

