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Ambassadors gaat door
Wie had gedacht dat het jaar op deze manier zou verlopen. Van lockdown naar lockdown, met in 
de zomer enigszins ruimte voor activiteiten. Sinds de vorige nieuwsbrief van Ambassadors 
Football Holland in begin 2020 hebben we veel activiteiten moeten afzeggen.

In Nederland zijn twee activiteiten doorgegaan. Dat waren onze zomer voetbalkampen in Urk 
(AFC Urk) en Amersfoort (AFC Amersfoort) Ook de 13+ community kon om de vrijdag 
doorgaan.

Hierbij kunnen we terugkijken op prachtige ontwikkelingen. Ook in de 13+ 
groep zien we (geestelijke) groei en sommige van deze jongeren gaan 
komende zomer Europa in om het evangelie door middel van voetbal 
bekend te maken. Ook melden steeds meer jongeren zich aan om te 
coachen bij onze voetbalkampen in Nederland.

Veel leesplezier!

Jacob Tol, Directeur Ambassadors Football Holland
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SERVIE TOUR VOETBALKAMPEN ZAALTOERNOOIEN
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Ambassadors Football kamp  
Amersfoort

Geschreven door Jonas ter Beeke

25 augustus 2020 ging het voetbalkamp in Amersfoort weer 
van start. Voor het derde jaar op rij was er een prachtige week 
van voetbal en ontwikkeling. Het aantal kinderen was bijna 
verdubbeld. Liefst 130 kinderen stonden te popelen om op de 
velden van voetbalclub CJVV te betreden. Ze werden begeleid 
door 25 enthousiaste coaches en assistenten. Het is mooi om 
te zien hoeveel lokale coaches rond Amersfoort betrokken zijn 
geraakt bij Ambassadors.

Het weer was niet altijd even goed, maar dat mocht de pret 
niet drukken. De voetbalactiviteiten konden in geval van slecht 
weer plaats maken voor spelletjes en challenges met de 
coaches in de kantine. Ook konden de kinderen genieten van 
een optreden van een freestyler, die zijn beste trucjes liet zien 
en de kinderen uitdaagde om deze na te doen.

Al met al kijken we terug op een gezegende week. 
 
Wil je volgend jaar meewerken? Stuur dan een e-mail naar 
holland@ambassadorsfootball.org
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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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Ambassadors Football kamp  
Urk
Geschreven door Anna Hoefnagel

“Je ziet de kinderen letterlijk en figuurlijk groeien!”

11 augustus was het zover! Het voetbalkamp op Urk ging weer 
van start. Een week waar veel kinderen naar uitkijken. Elk jaar 
zien we dezelfde kinderen weer terug komen. Je ziet de 
kinderen daarom (letterlijk en figuurlijk) groeien. Dat is mooi 
om te zien. Het kamp werd dit jaar geleid door Anna 
Hoefnagel, Jacob Tol en maar liefst 30 coaches. Wat een 
zegen! 

Het thema was ‘Never walk alone’ en ging over Daniël die met 
zijn drie vrienden in de vurige oven werd gegooid. We konden 
leren van deze mannen. Zij kozen ervoor om God te volgen, 
terwijl ze wisten dat dit grote gevolgen had. Ze geloofden dat 
God hen zou bewaren en dat gebeurde ook. Door middel van 
een sketch (toneelstukje) hebben wij (de coaches) aan de 
kinderen laten zien dat het ook in deze tijd belangrijk is om 
voor God te kiezen. Soms worden kinderen in je omgeving 
gepest of buitengesloten. Doe je dan mee? Of kies je ervoor 
om net als Jezus te zijn en deze kinderen juist te helpen en 
erbij te betrekken? 

We kijken terug op een geweldige week waarin we Gods liefde 
en Zijn hulp weer mochten ervaren.

Wil je volgend jaar meewerken? Stuur dan een e-mail naar 
holland@ambassadorsfootball.org

13+ groep
Geschreven door Klaas-Hessel van Urk

We zijn nu ruim twee jaar bezig met de 13+ groep op Urk. Dit 
is een groep jongens en meisjes in de leeftijd van 12-18 jaar. 
Eén keer in de twee weken op vrijdagavond komen we samen 
met deze groep en gaan we lekker voetballen op het veld. Dit 
begint meestal rond 19:00 uur en dan zijn we rond 20:15 weer 
klaar. In die twee jaar is er een vaste groep van jongens en 
meisjes gecreëerd die samen een lekker potje voetbal spelen. 
De ene keer spelen we een grote partij en de andere keer 

 3

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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doen we een mini toernooitje. In de rust wordt er altijd wat over 
het evangelie gedeeld met de jongeren. Op deze manier 
worden de jongeren bereikt en is er tijd voor gesprek.

Als het weer echt slecht is, huren we een zaal. Wat dan opvalt 
is dat de opkomst opeens nog groter is. Tot wel 40 jongeren in 
plaats van 20.

Afgelopen maanden is er een enthousiaste groep mensen 
gevormd om deze jongeren te coachen. Per keer willen we dat 
er minimaal twee man aan leiding aanwezig is. 

Klaas Hessel vertelt:

“Als ik nu een keer verhinderd ben, kan een ander voor mij 
invallen. Mocht dit je nou ook leuk lijken, stuur mij dan een 
berichtje en dan kijk je eerst een keer mee. 

Ik ben God dankbaar dat ik tweewekelijks met zo’n mooie 
groep jongeren mag werken en ze iets mag meegeven Zijn 
woord. Mocht je deze groep financieel willen ondersteunen, 
dan is dat van harte welkom. Zo kunnen we bijvoorbeeld 
makkelijker een zaal huren als het weer niet optimaal is.” 

Voor vragen kunt u bij hem terecht via 
kvurk@ambassadorsfootball.org 

Ambassadors Football futsal 
Urk
Geschreven door: Steven Koffeman

Sinds twee jaar heeft Ambassadors een team in het mixed 
zaterdag futsal op Urk. 

In deze twee seizoenen is het een hecht team geworden. 
Natuurlijk strijden we om de eerste plaats, maar er is ook tijd 
voor geestelijke voeding.

Elke wedstrijd komen we tien minuten voor de tijd samen.  
Elke week heeft iemand anders de beurt om een stukje uit de 
bijbel te lezen en een opbouwend woordje te doen. We sluiten 
af met gebed. Door dit te doen merken wij dat we echte 
broeders van elkaar zijn en alles met elkaar te kunnen delen. 
En dit groeit alleen maar. Hoe geweldig is het om je hobby te 
kunnen combineren met je geloof. 
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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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Samen met je vrienden te kunnen praten over God, en 
verschillende meningen te kunnen delen. Dit heeft ons dicht bij 
elkaar gebracht. Zo zijn we een (h)echt team van God 
geworden, wat wij ook mogen uitdragen op het veld. 

Niet alleen in de kleedkamer, maar we hopen ook andere 
mensen te laten zien wie Hij is en wat Hij voor ons betekent. 
En wat Hij voor ieder mens wil betekenen. Dat is het mooiste 
wat er is.

Zin op een potje mee te voetballen? Stuur dan een e-mail naar 
holland@ambassadorsfootball.org

Futsalteams Arnhem
Geschreven door: Volker Heite

Wij spelen al een aantal jaren met 3 teams in de KNVB 
competitie 4e klasse bij Olympic Duiven in de regio Arnhem en 
achterhoek. Eén groep heeft zich dit jaar uit de competitie 
teruggetrokken en spelen wij 1 x per week competitief in 
Westervoort. Het voordeel is dat iedereen zonder KNVB 
spelerspas kan aansluiten. De hechte groepen zijn er nog 
steeds 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 an elkaar en ook 
de scheidsrechters en tegenstanders. Door Covid-19 zijn ook 
wij getroffen door niet vaak te mogen spelen in de zaal. Een 
aantal spelers gaan daarom samen hardlopen in kleine 
groepen sporten om op deze manier toch bij elkaar te zijn.

Woon je in regio Arnhem en heb je zin op een potje mee te 
voetballen? Stuur dan een e-mail naar 
holland@ambassadorsfootball.org 
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Stichting Ambassadors 
heeft een ANBI status. 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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Futsaltoernooi Arnhem
Geschreven door: Martin Veenendaal

Jaarlijks organiseert Ambassadors Football Holland de Indoorcup. Dit jaar stond het 
zaalvoetbaltoernooi gepland op woensdag 30 december 2020, maar gezien de corona 
maatregelen moeten annuleren. We proberen het zaalvoetbaltoernooi in maart of april 2021 te 
organiseren.

Buitenland Tours
Geschreven door: Jacob Tol

De volgende tour stond gepland voor januari 2021. We zouden dan met een team op 
evangelisatie/voetbal tour naar Brazilië. Dit kon door Covid-19 echter geen doorgang vinden. Het 
is vooralsnog onduidelijk wanneer de volgende tour zal zijn. We hopen in januari 2022 naar 
Brazilië te gaan. Vorig jaar zijn we op voetbaltour geweest naar Servië. We hebben daar een 
zeer gezegende tijd gehad en mochten de bevolking daar echt tot zegen zijn.

Ook het zaaltoernooi in Praag, wat gepland stond voor februari 2021, kan niet doorgaan. Deze 
reis is altijd zeer (geestelijk) opbouwend en het is echt jammer dat ook deze reis niet doorgaat. 
We hopen dat we in 2022 weer mee kunnen doen met dit toernooi.
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In december 2020 is een actie gestart door verkoop 
van lootjes. Op moment van schrijven verwachten 
we € 5000,- op te halen. Het geld is bestemd om 
voedselpakketten te kopen en uit te delen in 
Servië. 

Tijdens onze tour in Servië hebben de mensen 
ontmoeten die deze pakketten uitdelen. Zo weten 
we dat het geld goed wordt besteed.

Bedankt voor uw gift!

WAT KUNNEN WE WEL
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Plannen voor 2021
 
Voetbalkamp Kroatië

Het is op dit moment nog lastig om activiteiten te plannen voor 2021. We hebben wel een aantal 
activiteiten op de agenda staan. Zo willen we van juli 27 t/m 30 juli 2021(onder leiding van 
Miljenko Bojcic) een voetbalkamp in Kroatië opstarten. Miljenko heeft daar al de nodige 
contacten opgedaan en een club gevonden waar we het kamp kunnen houden. Dit zal zijn in 
Sirač. 

Wil je mee met deze reis? Meld je aan bij Jacob Tol via jtol@ambassadorsfootball.org of 06 44 
64 17 75.
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Hoi! 

Mijn naam is Martin Veenendaal en ben getrouwd met Alita. Samen hebben we één dochter 
met de naam Gerlise. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam in de verkoop en in mijn vrije tijd 
zet ik mij, naast het jeugdwerk in de kerk, waar ik bijbelonderwijs voor kinderen uit groep 3 t/m 
6 geef, ook in voor de regionale radio-omroep Midland FM. Indien de coronamaatregelen het 
toelaten kun je mij op zaterdagmiddag als voetbalverslaggever langs het veld van Valleivogels 
uit Scherpenzeel vinden. Sinds 2005 ben ik bestuurslid bij de supportersclub “Alle Vogels 
Vliegen” van Valleivogels waar ik in 2012 tot voorzitter werd gekozen.

Sinds 2011 ben ik als vrijwilliger tijdens de jaarlijkse indoorcup bij Ambassadors Football 
Holland (AFH) betrokken. Vier jaar later, in 2015, mocht ik voorzitter worden van AFH. Als 
bestuur en staf zorgen we met elkaar voor de activiteiten die we jaarlijks organiseren om Gods 
Liefde aan de kinderen, tieners, jongeren en ouderen te laten zien. Waarom juist dit 
vrijwilligerswerk? Jeugd, voetbal en geloof zijn voor mij drie kernwoorden in mijn dagelijks 
leven. God, Jezus, kerk en doop zijn voor mij ook van groot belang. Juist deze woorden krijgen 
kracht bij het werk van Ambassadors Football!

Mocht je vragen hebben over Ambassadors Football of wil je als christelijke coach ons helpen, 
dan kun je altijd contact opnemen!

Hartelijke groet, 
 
Martin Veenendaal  
Tel. 06 – 20817686 

EVEN VOORSTELLEN
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Voetbalkampen Nederland

De voetbalkampen in Urk (Sv Urk) en Amersfoort (CJVV) zijn nog steeds groeiende en steeds 
meer mensen raken betrokken bij de kampen; kinderen, coaches en gastgezinnen. We hopen dat 
net als afgelopen jaar, deze kampen gewoon door kunnen gaan.

We wilden dit jaar ook een kamp in Eindhoven opstarten, bij voetbalclub Rust Roest. Door 
Covid-19 kon dit in 2020 niet doorgaan. Maar voor 2021 hopen we dit nieuwe voetbalkamp op te 
starten.

Voor dit kamp worden nog coaches gezocht. Alle voetbalkampen vinden plaats in de laatste 
week van de vakantie van de desbetreffende regio. 

De datums van de voetbalkampen zijn:

17-07 t/m 20-07 Urk

24-07 t/m 27-07 Amersfoort

31-07 t/m 03-09 Eindhoven

Wil je coachen op één of meerdere kampen? Neem contact op met Jacob Tol via 
jtol@ambassadorsfootball.org of 06 44 64 17 75.

Onderlinge competities Urk

In 2021 hopen we te kunnen starten met een zaalteam en een veldteam in de onderlinge 
competities in Urk. Er is voldoende animo om deze teams op de been te brengen. Het mooie 
hieraan is dat er steeds meer mensen betrokken raken bij Ambassadors Football. Vóór de 
wedstrijd zal iemand uit de groep iets delen uit de bijbel en/of over zijn persoonlijke geloof. 
Hiermee mogen we elkaar bemoedigen en daarna lekker een potje voetballen. Ook tijdens de 
wedstrijd willen wij laten zien wie Jezus is en wat Hij voor ons betekent.

We hopen dus dat we in de zomer van 2021 elkaar weer kunnen ontmoeten en met elkaar 
voetballen.

 8



28 DECEMBER 2020 AMBASSADORS FOOTBALL

Veiligheid voor de kinderen
 
Ambassadors groeit snel. Daarom willen we werken aan een 
veilige omgeving voor de kinderen. Om dit te waarborgen 
vragen we sinds 2020 een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) te kunnen overleggen. Deze kunnen alle 
medewerkers en vrijwilligers gratis opvragen. Meer 
informatie is te lezen op https://nl.ambassadorsfootball.org/
vog-beleid/ 

Nawoord
 
Het is erg jammer, dat we internationaal niet veel méér kunnen 
doen dan elkaar via Skype bemoedigen. Deze meetings gaan 
uiteraard wel door. Maar wat zou het prachtig zijn als we 
elkaar weer in levende lijve mogen ontmoeten en bemoedigen. 
We hoopten afgelopen zomer ook in Urk met een aantal eigen 
competities mee te doen, maar die gingen helaas niet door. 
Een aantal nieuwe spelers zou op deze manier betrokken 
raken bij het werk van Ambassadors Football. We hopen dit in 
2021 te realiseren.

Ondanks Covid-19 is de Heer goed. Hij is en blijft dezelfde, tot 
in eeuwigheid. We mogen als christenen uitzien naar de dag 
dat Jezus terugkomt. Onze ogen en harten zijn niet gericht op 
dit leven, maar op het leven hierna. Broeders en zusters, houd 
moed! Jezus heeft de wereld overwonnen. Ik wens u Gods 
zegen toe, ook in de komende tijd. Al weten we niet hoe deze 
periode er uit komt te zien.

 

Blijf op de hoogte

https://www.facebook.com/AmbassadorsFootballHolland  
https://www.instagram.com/ambassadors.holland/ 
https://nl.ambassadorsfootball.org
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Stichting Ambassadors 
heeft een ANBI status. 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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