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Ambassadors Holland bestaat 10 jaar!
Ambassadors Football Holland (AFH) bestond 15 juli 2021 tien jaar! Sinds de oprichting is er veel 
gebeurd. Veel belangrijker is dat we honderden mensen mochten bereiken met het Evangelie. En 
dat is de missie en visie van AFH! In de afgelopen tien jaar heeft God het werk gezegend en zijn 
er veel mensen op ons pad gebracht. We krijgen financiële steun en gebed van mensen die AFH 
een warm hart toedragen. 

In deze nieuwsbrief kijken we terug o.a. op de gehouden voetbalkampen op Urk, in Amersfoort en 
Eindhoven. Ook blikken we vooruit op de Indoorcup 2021 in sporthal 
Valkenhuizen te Arnhem.

Mede namens bestuur en staf bedank ik iedereen voor alle steun en wens 
ik u Gods zegen toe.

Martin Veenendaal

Voorzitter Ambassadors Football Holland
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SERVIE TOUR VOETBALKAMPEN ZAALTOERNOOIEN

“Een beker is leuk, 
maar ik ben zelf 
meer dan goud 

waard” 

Reactie van een 
tiener na het 
optreden van 

rapper Matheus

13+ GROEP

NIEUWS
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Ambassadors Football kamp  
Amersfoort

Geschreven door Jonas ter Beeke

In Amersfoort mocht Ambassadors meer dan 100 
kinderen op het kamp ontvangen. Vier dagen werden er 
oefeningen en spelletjes gedaan. De enthousiaste coaches 
hebben gezorgd voor toneelstukjes, leuke challenges, 
grappen en grollen en zelfs een watergevecht! Als een rode 
draad door de week liep de bijbeltijd. Elke dag werd een 
verhaal gedeeld en in kleine groepjes over doorgepraat. 
Aan de hand van verhalen dachten de kinderen na over 
wat het doel in hun leven is. En op donderdag was daar 
dan ook nog de pannavoetballende rapper Matheüs die 
zijn levensverhaal deelde en ons verbaasde met zijn skills. 

Kortom: Een prachtige week vol met plezier, groei en 
voetbal!  
 
Wil je volgend jaar meewerken? Stuur dan een e-mail naar 
holland@ambassadorsfootball.org 

 2

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)



13 NOVEMBER 2021 AMBASSADORS FOOTBALL

Nieuw! Ambassadors 
Football kamp Eindhoven 
Geschreven door Jacob Tol

Dit jaar werd er voor de eerste keer een Ambassadors Football 
kamp georganiseerd in Eindhoven. De locatie was het terrein 
van vv Acht, dat bij de gemeente was gehuurd. Maar ook met 
de club was er een hele goede verstandhouding en mochten 
we gebruik maken van kleedkamers en doelen.

Nadat er op twee christelijke scholen was geflyerd, kwamen er 
in totaal 24 aanmeldingen binnen. Een prachtig aantal voor 
een eerste kamp. In Eindhoven zijn relatief weinig christenen 
en op de betreffende scholen werd al aangegeven dat ze blij 
waren dat er een christelijk voetbalkamp georganiseerd werd. 

Met 3 coaches, waarvan Monir afkomstig uit Kroatië, hebben 
we een prachtige gezegende week gehad.

De kinderen, en ook de ouders, waren erg enthousiast over 
het kamp. De sfeer was zeer goed en vanuit de bijbeltijd 
werden hele goede en open gesprekken gevoerd met de 
kinderen. 

Het weer was ook een grote zegen. Met warme zomerdagen 
op donderdag en vrijdag. Des te lekkerder waren de 
verkoelende watergevechten en spelletjes. 

De coaches verbleven in een blokhut op de camping, gelet op 
het feit dat er nog geen connecties waren voor gastgezinnen. 

Maar het eerste gastgezin voor volgend jaar heeft zich al 
aangeboden! Ook een eerste coach uit Eindhoven heeft zich 
al aangemeld. Volgend jaar mogen we terugkomen en het veld 
is al weer gereserveerd.

Wil je volgend jaar meewerken? Stuur dan een e-mail naar 
holland@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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Ambassadors Football kamp  
Urk
Geschreven door Pieter Tol

Het kamp op Urk was dit jaar weer fantastisch. We mochten 
140 kinderen ontvangen en samen met 30 coaches hebben 
we veel plezier gehad. Eigenlijk zouden er nog 9 coaches uit 
Noord-Ierland komen, maar door de corona maatregelen kon 
dit helaas niet doorgaan. Wel werden we gezegend door de 
komst van Rale en Dragana uit Servië. Zij konden komen en 
waren een geweldige toevoeging op de Nederlandse coaches. 
De dynamiek die buitenlandse coaches aan het kamp geven is 
bijzonder, we hopen volgend jaar weer een groter aantal te 
ontmoeten. 

Het thema dit jaar was: het doel bereiken. Tijdens de Bijbeltijd 
hebben we hier aandacht aangegeven. De eerste dag hebben 
we de schepping en de zondeval behandeld. Het doel van de 
mens was veranderd. Doordat ze net als God wilden zijn, 
kwam de zonde in de wereld. De tweede dag hebben we 
geluisterd naar David, die Goliath versloeg en op de derde dag 
Gideon, die met een legertje van 300 mannen de vijand 
versloeg. Beiden gingen op hun doel af, met God aan hun zij. 

Op Hem stelden ze het vertrouwen. De laatste dag luisterden 
we naar het verhaal van Jezus aan het kruis. Wat bij Adam en 
Eva was misgegaan werd door Jezus weer goed gemaakt. We 
kunnen weer leven met het grote doel voor ogen: God eren en 
straks voor altijd bij Hem zijn. Na de vertellingen hebben we 
met de teams over de verhalen doorgesproken. Prachtige 
gesprekken waarbij we de kinderen de liefde van de Heere 
Jezus mochten laten zien. 

Naast de activiteiten die elk jaar terugkomen, hadden we dit 
jaar ook een rapper op het kamp. Hij leerde de kinderen een 
rap met als belangrijkste boodschap dat de kinderen meer dan 
goud zijn. Maar natuurlijk werd er ook gevoetbald. Panna 
tegen de rapper, World Cup mocht niet ontbreken, maar ook 
de individuele trainingen lieten de kinderen veel plezier 
beleven. 

Een week waar we dankbaar op terugzien. We danken onze 
grote God voor Zijn liefde voor ons en Zijn zegen! 
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Wil je 

Volgend jaar meewerken? 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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13+ groep
Geschreven door Klaas-Hessel van Urk

Vanuit de 13+ groep willen we ook graag wat van ons laten 
horen. Allereerst zijn we jullie dankbaar voor jullie steun en 
gebeden. Deze 2 zijn hard nodig en we waarderen het enorm 
dat jullie ons op die manier kunnen helpen.

De 13+ groep draait eindelijk weer zoals het altijd heeft 
gedaan. In de coronatijd konden we een tijd niet samenkomen 
met de tieners. Gelukkig is alles weer zoals het was en komen 
wij om de week bij elkaar op vrijdag om een potje te 
voetballen. 

We hebben de laatste tijd een vaste groep van ongeveer 20 
tieners. Met deze groep mogen we altijd een lekker potje 
voetballen en vertellen we in de rust over het heerlijke 
evangelie van Jezus Christus. Deze groep is heel trouw en 
blijven met veel enthousiasme komen. De sfeer op zo’n avond 
is altijd erg fijn en open. Er wordt veel gelachen en iedereen is 
welkom. 

Van tiener op het voetbalkamp naar coach 

We vinden het als Ambassadors Football Holland fantastisch 
om te zien dat er vruchten geplukt mogen worden van al het 
werk de laatste jaren. Kinderen van 12 jaar en ouder, die niet 
meer mee mogen doen aan het kamp, mogen vrijblijvend op 
13+ groep komen. 

Op die manier houden wij ze warm voor het evangelie en 
dagen wij ze uit om zelf mee te helpen bij het kamp als 
(hulp)coach. Zo hebben we de laatste jaren gezien dat veel 
tieners die betrokken waren/zijn bij de 13+ groep, nu zelf 
meehelpen bij het kamp. Dit zijn prachtige dingen en we 
hopen die tieners ook warm te maken om bijvoorbeeld een 
keer naar het buitenland te gaan voor Ambassadors.

Mocht jouw tiener van 12 jaar of ouder nou ook graag een 
keer mee willen kijken bij de 13+ groep? Dan is hij/zij van 
harte welkom. Je kan even een berichtje sturen naar Klaas-
Hessel van Urk: 0620541993. Voor jongens en meisjes op alle 
niveau’s. 

Gods zegen.

Voor vragen kunt u bij hem terecht via 
kvanurk@ambassadorsfootball.org 
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Ambassadors Football futsal 
Urk
Geschreven door: Steven Koffeman

Eindelijk na twee jaar niet met elkaar gevoetbald te hebben 
met ons voetbal team in de zaterdag mixed competitie, lijkt het 
nu toch echt weer te beginnen. Wat hebben we dit gemist de 
afgelopen tijd. We hopen dit jaar natuurlijk op een volledig 
seizoen, zodat we lekker kunnen genieten van onze hobby in 
combinatie met ons geloof. 

Want dit is natuurlijk waar ons team voor staat. Dat we ons 
potje voetballen combineren met het samenzijn als broeders 
onder elkaar en elkaar te bemoedigen met de tijd die we voor 
de wedstrijd bij elkaar zijn. We beginnen voor de wedstrijd 
namelijk met elkaar. En om de beurt deelt iemand wat met 
ons. Dit kan een getuigenis zijn, maar ook gewoon een tekst 
uit de Bijbel. En dit maakt ons een echt team, voor elkaar 
maar bovenal voor God. We hopen en bidden weer op een 
geweldig seizoen. Waar we God mogen verheerlijken en 
genieten van het voetbal en samenzijn met elkaar.

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

Futsalteams Arnhem
Geschreven door: Volker Heite

Seizoen 2020 tussen de lockdowns toch wat wedstrijden in de 
zaal kunnen spelen. 2 teams in de KNVB competitie bij 
Olympic Duiven en 1 team dat recreatief speelt in Westervoort. 
Hier spelen gelovigen en anders gelovigen met elkaar. Maar in 
alle teams is een positieve sfeer waar iedereen gewaardeerd 
wordt en spelers graag terug komen omdat er minder 
negativiteit is dan in andere teams. Meerdere spelers hebben 
al aangegeven hierdoor positief veranderd te zijn.  Een korte 
overdenking en samen bidden op het veld laat Gods liefde 
schijnen in elk team maar ook naar de tegenstanders.
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Tijdens de lockdown zijn een aantal spelers in kleine groepen 
gaan hardlopen om elkaar toch te blijven zien, te steunen en 
samen te sporten. Zo konden wij er toch voor elkaar zijn. Wij 
kijken uit naar meer wedstrijden seizoen 2021 om daar weer 
Gods liefde op het veld te kunnen delen en laten zien aan 
anderen.

Woon je in regio Arnhem en heb je zin om een potje mee te 
voetballen? Stuur dan een e-mail naar 
holland@ambassadorsfootball.org 

Indoor Cup Arnhem
Geschreven door: Martin Veenendaal

De Indoorcup, het grote zaalvoetbaltoernooi van Ambassadors 
Football Holland, kon afgelopen jaar geen doorgang vinden. 
We hopen dit jaar wel een Indoorcup te organiseren! Het 
zaalvoetbaltoernooi staat natuurlijk in het teken van voetbal en 
sportiviteit, maar zeker willen we tijdens dit toernooi de 
voetballers en voetbalsters ook de liefde van God 
meegegeven.

Het zaalvoetbaltoernooi is dit jaar op donderdag 30 december 
en zal gehouden worden in sporthal Valkenhuizen te Arnhem. 
We starten om 18:00 uur en u/jij bent natuurlijk met een team 
van harte welkom! Houdt de website (https://
nl.ambassadorsfootball.org) in de gaten voor meer informatie 
en hoe je jouw team kunt aanmelden.

Mocht je nu al vragen hebben, dan kun je contact opnemen 
met Martin Veenendaal, 06-20817686, 
mveenendaal@ambassadorsfootball.org

Update: In verband met de corona maatregelen kunnen de 
plannen wijzigen. We houden jullie graag op de hoogte via de 
e-mail.
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Buitenland Tours
Geschreven door: Jacob Tol

In 2022 hopen we een voetbalkamp op te starten in Kroatië. 
Om mensen warm te maken voor dit nieuwe kamp willen we 
een voetbal-evangelisatietour doen van 22 juni tot en met 2 juli 
2022. 

Spelers / coaches die graag mee willen naar Kroatië, kunnen 
zich melden bij Jacob Tol, jtol@ambassadorsfootball.org of 
06044641775.

Community Dieren
Geschreven door: Jonas ter Beeke

Elke maand is er in Dieren een voetbalavond. We spelen met 
een enthousiaste groep variërend in leeftijd en niveau. Tijdens  
de rust wordt er wat gedeeld vanuit de Bijbel. Zo creëren we 
een veilige en leuke community.

Ben je enthousiast en zou je graag meedoen? Mail naar 
holland@ambassadorsfootball.org

Plannen voor 2022
 
Zaaltoernooi Praag

We hopen in 2022 weer naar Praag af te reizen om mee te 
doen aan het (jaarlijkse) zaaltoernooi.

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

Voetbalkampen Nederland

De datums van de voetbalkampen zijn:

16-08 t/m 19-08 - Week 33 - Voetbalkamp Amersfoort

23-08 t/m 26-08 - Week 34 - Voetbalkamp Urk

30-08 t/m 02-09 - Week 35 - Voetbalkamp 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.
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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/

Blijf op de hoogte

https://www.facebook.com/AmbassadorsFootballHolland  
https://www.instagram.com/ambassadors.holland/ 
https://nl.ambassadorsfootball.org

 10

SPONSOREN - BEDANKT!

https://nl.ambassadorsfootball.org
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Koop jij ook een paar lootjes voor het goede 
doel? Daarmee kunnen we voedselpakketten 
kopen en uitdelen in Servië.

Rale uit Servië was dit jaar in Nederland en 
hielp mee met de voetbalkampen. In Servië 
werkt hij full time voor Ambassadors. Samen 
met de kerk deelt hij de voedselpakketten uit 
in combinatie met een bijbel.

Bedankt voor uw gift!

HELP MEE
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