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Ambassadors Nederland groeit 
Mijn naam is Jacob Tol, 44 jaar en woonachtig in Urk. Sinds twee jaar ben ik nu werkzaam 
als directeur Ambassadors Football Holland en ik mag zeggen dat ik terugkijk op twee 
gezegende jaren. Het is echt genieten als mensen (jong en oud) plezier hebben, maar het 
is nog meer genieten wanneer mensen geestelijk groeien en stappen 
zetten. 

Steeds meer mensen raken betrokken bij Ambassadors Football 
Holland, waardoor er nog meer mensen bereikt kunnen worden met 
het evangelie van Jezus Christus. Want dat is wat de mensen echt 
nodig hebben. Nederland is zendingsgebied geworden en de Heer wil 
ons inzetten om de mensen met Zijn liefde te bereiken. En telkens 
blijkt dat voetbal een prachtig middel is om in contact met mensen 
te komen, zowel met kinderen als met volwassenen. 

 1

SERVIE TOUR VOETBALKAMPEN ZAALTOERNOOIEN

Wat we zien van 
het kamp en te 

horen krijgen van 
Floris is erg 

positief! 

Reactie van ouder 
bij kamp 

Amersfoort

NIEUWS

13+ GROEP



21 JANUARI 2020 AMBASSADORS FOOTBALL

We ervaren het als een grote zegen hoe mensen en 
bedrijven betrokken zijn bij ons werk door ons financieel 
te steunen. Onder andere met de Futsal Poldercup, 
sponsordiner, volleybaltoernooi met verloting, donateurs 
en noem maar op. Hierdoor kunnen we dit werk ook 
doorzetten. Via deze nieuwsbrief  willen we al deze 
betrokken personen en bedrijven op de hoogte stellen wat 
Ambassadors Football Holland allemaal doet. 

Dit is de eerste nieuwsbrief  en ik hoop dat er nog velen 
zullen volgen. Ik wens u veel leesplezier en Gods zegen 
toe. 

Servietour 2019 
Afgelopen zomer hebben we met een groep Urkers, twee 
Cyprioten en een aantal Serviërs een voetbal/
evangelisatietour gedaan in Servië.  

Tegelijkertijd was ook de jeugdgroep van de Volle 
Evangelie Gemeente de Morgenster uit Urk, in Servië om 
daar kinderwerk te doen. Dit uiteraard in combinatie met 
evangelisatie. 

Onder andere werden er wedstrijden gespeeld en clinics 
gegeven. Dit werd gebruikt om het evangelie te delen. Voor 
een aantal deelnemers was dit de eerste ervaring met 
Ambassadors Football. We kunnen terugkijken op een 
gezegende reis. 

Eén van de hoogtepunten van de reis was dat er tijdens 
een clinic 3 jongeren hun hart aan Jezus gaven. Ook 
hebben we bij een paar arme gezinnen een flink aantal 
levensmiddelen gebracht, waar deze mensen uiteraard 
zeer blij mee waren. 

Ambassadors Football 
kamp Holland 
In Nederland hebben we afgelopen zomer twee prachtige 
voetbalkampen gehad, namelijk in Urk en in Amersfoort. 
In Urk waren er maar liefst 137 aanmeldingen. In 
Amersfoort waren er meer dan twee keer zoveel 
aanmeldingen als het jaar ervoor, namelijk 67. Bij beide 
kampen waren er kinderen/jongeren die te oud waren voor 
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Here we are, then, 
Ambassadors for Christ, as 
though God himself were 
making his appeal through 
us. We plead on Christ's 
behalf: let God change you 
from enemies into His 
friends!'  

2 Corinthians 5:20 (GNB)
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het kamp, maar nu als assistent-coach meededen. 

Ook dit jaar waren er weer coaches uit verschillende 
landen, die de kinderen iets van de liefde van Jezus lieten 
horen en zien. Ook maakte een stuk karaktervorming deel 
uit van het programma en uiteraard was er weer heel veel 
plezier. De Heer voorzag ook in prachtig weer, wat een 
grote zegen was. Bij het voetbalkamp in Urk waren ook 
weer een aantal kinderen uit vluchtelingengezinnen die 
meededen. Prachtig om te zien dat jongens en meisjes 
(7-12 jaar) zo veel plezier hadden en met een open hart 
het evangelie aanhoorden. 

Komend jaar gaan we proberen om een nieuw 
voetbalkamp op te starten in Eindhoven bij de voetbalclub 
“Rust Roest”. 

Coaches kunnen zich aanmelden via 
holland@ambassadorsfootball.org  

13+ groep 
In Urk zijn we in 2018 gestart met een zogenoemde 13+ 
groep. Dit is een groep van jongens en meiden van 13-15 
jaar. Om de vrijdag voetballen we samen. Met beter weer 
doen we dit op het sportpark van Sv Urk. In de winter 
doen we dit meestal in de sporthal die dan wordt 
afgehuurd. Deze groep is groeiende en we zitten vaak op 
20 jongeren. Tussendoor of  na de tijd wordt er dan iets uit 
de bijbel gedeeld. Prachtig om het enthousiasme van deze 
jongeren te zien. Een aantal van deze jongeren was 
afgelopen zomer assistent-coach bij het voetbalkamp in 
Urk. 

Klaas-Hessel van Urk is verantwoordelijk voor deze groep.  

Voor vragen kunt u bij hem terecht via 
kvurk@ambassadorsfootball.org  
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Ambassadors Football is a 
Christian football outreach 
organisation whose mission 
is to communicate the good 
news of Jesus to all people 
through football. The vision 
of Ambassadors is to see 
the transformation of 
individuals and 
communities through 
indigenous football 
outreach.
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Zaaltoernooi Praag 
In februari 2019 zijn we naar Praag geweest om met twee 
teams vanuit Nederland mee te doen aan het tweedaagse 
zaaltoernooi van Ambassadors Football Tsjechië.  

Deze reizen worden door ons gebruikt om ook persoonlijk 
geestelijk te groeien. Iedereen krijgt een buddy, waar je 
mee op de kamer slaapt. Samen met je buddy verzorg je 
een dagopening of  een dagsluiting. Prachtig om mensen 
hierin te zien groeien en uit te stappen. We hebben echt 
een gezegend weekend gehad met uiteraard ook zeer veel 
plezier. Beide Urker teams werden versterkt door een 
Braziliaanse ex-prof. Uiteindelijk werd het een “Urker” 
finale. De beker werd dus meegenomen naar Urk.  

Ambassadors Football 
futsal Urk 
In Urk werd in 2018 een zaalteam gestart, dat in de 
winter op zaterdag meedoet in de laagste klasse. Vóór 
elke wedstrijd wordt er in de kleedkamer door één van de 
spelers iets gedeeld uit de bijbel. Daarna wordt er 
gebeden. We proberen om iets van de liefde en vrede van 
God uit te stralen tijdens de wedstrijden en respect te 
hebben voor de tegenstander en scheidsrechter.  

Futsalteams Arnhem 
Inmiddels spelen we met Ambassadors Footbal al een 
aantal jaren met 3 teams in de KNVB competitie 4e klasse 
bij Olympic Duiven in de regio Arnhem en achterhoek. Er 
zijn hechte groepen ontstaan en de teams nagenoeg 
onveranderd. Door in de kleedkamer van tevoren iets over 
ons geloof  te delen en te bidden op het veld laten wij 
Gods liefde zien aan elkaar en ook de scheidsrechters en 
tegenstanders. 
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De oliebollen actie en 
verkoop op de kerstmarkt 
leverde een mooi bedrag 
van € 1383,- op. Daarmee 
zijn we erg dankbaar.
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Futsaltoernooi Arnhem 
Vrijdag 27 december 2019 organiseerde Ambassadors 
Football Holland (AFH) voor de 9e keer de Indoorcup. 
Strijdtoneel was net als vorig jaar sporthal Valkenhuizen te 
Arnhem. Nadat Jacob Tol namens AFH iedereen welkom 
had geheten startte om 18:15 uur het toernooi waarin 15 
teams streden voor de felbegeerde beker. Het werd een 
leuk en gezellig toernooi waarbij de sportiviteit hoog in het 
vaandel stond. Tijdens de pauze deelde Frank Pullen een 
bemoedigend woord met de aanwezigen waarna de 
tweede ronde van het toernooi werd gespeeld. Na deze 
ronde bleek het team Ambassadors Football Urk het beste 
van het toernooi en mocht de wisselbeker naar huis 
meenemen. 

Plannen voor 2020 
Futsaltoernooi Praag 
In 8-9 februari 2020 gaan we D.V. weer met twee teams 
naar Praag. 

Voetbalkampen 

• 11-14 augustus 2020 voetbalkamp Urk  

• 18-21 augustus 2020 voetbalkamp Eindhoven 

• 25-28 augustus 2020 voetbalkamp Amersfoort 

Futsaltoernooi Arnhem 
De 10e editie van de Indoorcup zal gehouden worden op 
woensdag 30 december 2020. 

Amerika 
In juli 2020 gaan er weer een aantal coaches naar 
Amerika om daar twee weken te coachen op de 
voetbalkampen.  

Europa coaching tour 
Ook binnen Europa zijn er weer een groot aantal 
voetbalkampen, onder andere in Noord-Ierland, Engeland 
en Duitsland. Coaches die graag een buitenland ervaring 
willen opdoen met Ambassadors Football, kunnen zich 
aanmelden bij jtol@ambassadorsfootball.org 
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De Stichting Ambassadors 
is een ANBI. Dit betekent 
dat elke gift aan 
Ambassadors belasting 
aftrekbaar is. U kunt uw 
bedrag storten op rekening 
nummer NL 88 ING B000 
464 1438 t.n.v.Stichting 
Ambassadors Football 
Holland o.v.v. het project 
wat u zou willen steunen.
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