
Clubdienst 2 mei 2021 – Anders zijn!  

 

 

Klik op de afbeelding voor 

het fotoalbum van de 

clubdienst op 2 mei 2021 

 

 

 

 

Sinds het begin van de corona periode doen wij met het jeugdwerk van 

de gezamenlijke kerken Vollenhove online club. Tijdens de online 

clubavonden leren en praten we over geloof en doen samen online 

escaperooms en spellen. Om te laten zien wat we doen op club hebben 

we een clubdienst georganiseerd.  

De dienst op 2 mei was anders dan anders, interactief, modern en met 

een meeslepend verhaal over een wereld die na corona nog mooier kan 

worden, dan we hem voor corona hadden. Een wereld waarin iedereen 

een plekje heeft en iedereen er bij hoort.  

In de dienst zijn we een bedrijf gestart. Een bedrijf in liefde en geluk. Dit 

naar aanleiding van de tekst uit Efeziërs 6 die we hebben gelezen. 

Volgens die tekst moeten we anders zijn, en dat is ook het thema waar 

we sinds corona op club mee bezig zijn. Je kan anders zijn door overal 

liefde en geluk te bezorgen. Maar hoe doe je dat, waar moet je op 

letten? En meer praktisch, kun je liefde en geluk in een doosje stoppen 

en gewoon verzenden? 

Daarnaast is er de vraag of er mensen zijn die behoefte hebben aan ons 

bedrijf. Zijn er mensen die wel wat extra liefde en geluk kunnen 

gebruiken? Met behulp van muziek van onder andere Goldplay en 

Imagine Dragons hebben we een markt onderzoek verricht. De bands 

zingen over mensen die met allerlei problemen rond lopen. Iemand die 

zich alleen voelt in de alledaagse mensen massa. En een koning die zijn 

http://pknvollenhove.jalbum.net/Clubdienst/


koninkrijk als zand door zijn vingers zag glippen. Allemaal mensen voor 

wie geluk en liefde niet voor het oprapen liggen. 

Een startend bedrijf heeft een richting nodig. Daarom hebben we samen 

met onze tieners nagedacht over een missie en een visie voor ons 

bedrijf.  

‘Omdat we met hart en ziel God lief hebben willen we gehoor geven aan 
de oproep anders te zijn. Om dit te bereiken willen we meer doen met 
het begrip; heb een ander net zo lief als jezelf. Iedereen heeft recht op 

liefde en geluk. Het is onze missie iedereen te laten delen in het geluk en 
de liefde die we zelf ervaren. Door liefde en geluk te brengen bij een 

ieder die dat nodig heeft.’ 
 
Ook wilden we de clubdienst gebruiken om te laten zien wat we zoal 

doen tijdens een online club. Tijdens de online club zijn we beperkt tot 

dingen die iedereen vanuit zijn eigen kamer kan doen. Eén van die 

onderdelen is het inmiddels fameuze panstuiteren. Van alle leuke 

video`s die we hiervan hebben gekregen hebben we kleine compilatie 

gemaakt. En tijden de dienst hebben we nog een live demonstratie 

gezien.  

Aan het eind van de dienst hebben we nagedacht over een manier 

waarop we liefde en geluk kunnen verspreiden. Als je zelf voldoende 

liefde en geluk in je leven hebt, kun je een deel daarvan uitdelen aan 

andere mensen. Gewoon door iets voor of met een ander te doen waar 

je zelf ook blij en gelukkig van wordt. Wat voor ons een klein gebaar 

lijkt, kan voor iemand die al een tijd geen liefde en geluk kent van levens 

belang zijn. Hoe mooi is het als je iemand weer vooruit kunt helpen door 

simpel weg wat aandacht en liefde te geven? 

De dienst hebben we afgesloten met een gebed en de zegen van 

Dominee Wolters. Nadat de dienst voor de kijkers thuis was afgelopen, 

hebben wij in de kerk gebruik gemaakt van de gelegenheid om elkaar 

weer eens te spreken op 1.5 m. En hebben we eindelijk weer eens 

samen met z`n allen ons favoriete spel ‘weerwolven van Wakkerdam’ 

kunnen spelen. 

Wij willen iedereen bedanken die zichtbaar en minder zichtbaar een 

bijdrage heeft geleverd aan deze clubdienst en hopen jullie in 



gezondheid nogmaals te treffen tijdens de volgende live clubdienst op 4 

juli om half 3, te zien op de livestream van de grote kerk.  

Henk, Kyllian en Rick  
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