Even voorstellen!
Hieronder vind je een overzicht van de JPT-ers die samen het JeugdPastoraatTeam vormen.
Misschien heb jij al wel een gesprek gehad met één van hen.
Mocht je behoefte hebben om met een JPT-er te praten, dan mag je ook zelf contact opnemen. Hun
gegevens staan hieronder. Ze zijn er speciaal voor jou!

Even voorstellen. Mijn naam is Bart Scholman, getrouwd met Rianne
Scholman en vader van Boaz en Ben Scholman
Ik ben geboren op 27 Mei 1984
Hallo leuk dat je de moeite neemt om dit te lezen :)
Sinds oktober 2016 mag ik me ook inzetten voor het JPT.
Het lijkt mij leuk om samen te praten over de allerdaagse dingen maar vooral
ook om te leren/ontdekken hoe het met jouw gaat en wat jouw zoal
bezighoud.
Mochten er dingen zijn waar je met mij over wilt praten waar je mee zit of
wat je bezighoud, bel of mail gerust ik help je graag. Te bereiken op 0548-789773 Of via
bart_scholman@hotmail.com
Groeten Bart Scholman

Hoi, ik ben Elisa Vosman-Mensink , 25 jaar oud en getrouwd met
Harmen.
Deze zomer hoop ik mijn studie fiscaal recht en economie af te kunnen
ronden.
Misschien ken je mij al? Ik geef namelijk catechese in wijk 3.
Maar ook ben ik met veel plezier lid van het Jeugd Pastoraal Team. Wat ik
daarvoor doe? Gezellig een uitstapje maken of gewoon kletsen met een
kopje thee erbij. Met wie dan? Met meiden in de leeftijd van 13-17 jaar.
Wat we een middag (of ander dagdeel) gaan doen hangt af van de tiener, je
mag bij mij zelf weten wat jij met mij wilt doen.
Heb jij ook behoefte aan een gesprekje met iemand van de kerk en hoeft
het van jou niet altijd over geloven te gaan maar gewoon eens over jouw leven? Mail, bel of app mij
dan voor een afspraak. Elisa_vosman@hotmail.com, 06-270 42 292

Ik ben Gerard Mensink en ben 48 jaar. Ik ben getrouwd met Ina en wij hebben
3 kinderen (Christiaan 19 jr., Daniël 17 jr. en Esther 14 jr.
Ik werk in de gehandicaptenzorg. Ik ben begeleider voor mensen met
verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Ik werk overdag in een
dagbesteding project bij Aveleijn in Markelo.
Voor het werk in de kerk ben ik jeugdouderling. Daarnaast geef ik catechese.
Ik ben JPT er in de wijk. Ik geniet van de één op één contacten met jullie.
Als hobby’s hou ik van zingen. (ik zing in Gospelkoor Eternal Joy) Daarnaast
houd ik van sport. Zowel het kijken als het zelf doen vind ik leuk.
Ons woonadres is: Erve Harbers 6, 7463 CV Rijssen
Telefoon 06- 15573387 of huistelefoon 0548-545838
Email: fam.mensink@filternet.nl

Hallo! Ik ben Jan Dirk Otten en sinds 2015 een van de JPT'ers van
Wijk 6. Ik ben geboren op 2 augustus 1984 en sinds 2009 getrouwd met
Dinja. Samen hebben we 2 kinderen; een dochter (2012) en een zoon
(2014).
Al sinds 2006 ben ik werkzaam in de arbeidsbemiddeling als Senior
Consultant voor het vakgebied Engineering. Het is dus mijn werk om te
luisteren naar volwassenen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan.
Juist daarom vind ik het dankbaar werk om als JPT'er te mogen luisteren
naar tieners! Om te horen wat jullie bezig houdt; op school, thuis, in de omgang met vrienden en
ook in de Kerk!
Een goed gesprek kan wat mij betreft op elke locatie! Thuis, tijdens een wandeling of fietstocht of
tijdens een (sport) activiteit!
Dus als je vragen hebt, een luisterend oor nodig hebt of iets anders wilt delen, kun je me bereiken
op telefoonnummer 06-28078640 (bellen of appen) of per mail; jandirkotten@hotmail.com
Tot snel!

Hallo allemaal. Mijn naam is Johan Steenbergen en ben 44 jaar oud. Ik
ben getrouwd met Mieneke en wij hebben samen 3 kinderen: Ruben, Stefan
en Ruth . In het dagelijks leven ben ik werkzaam als voorwerker op de
bouw. Mijn hobby’s zijn hardlopen en lekker klussen thuis. Ik mocht twee
jaar jeugdouderling zijn binnen de gemeente, en nu ben ik gevraagd voor het
JPT en het lijkt me leuk om met jullie in contact te komen. Dus zit je ergens
mee, of heb je gewoon even zin om te praten. Je mag me altijd bellen op 06
22396993, of mailen naar ; w-steenbergen@concepts.nl

Dag allemaal
Matthijs Ballast is mijn naam. 28 jaar oud en geboren op 4 december 1987
in Rijssen. Inmiddels ben ik 3 jaar getrouwd met Jenneke en hebben we sinds
een paar maanden Een prachtige dochter Julia. Werken doe ik met veel plezier
als vertegenwoordiger in dak en wandbeplating voor de bouw. Tennissen doe
ik graag in mijn vrije tijd, ook hardgelopen wil ik weer oppakken. Het meest
hou ik van gezelligheid, lekker eten en wat drinken met familie en vrienden.
Johan Steenbergen heeft mijn gevraagd om ook als JPT-er aan de slag te gaan.
Het lijkt mij een leuke uitdaging. Ik vind het belangrijk dat ook de jeugd bij
de kerk betrokken word. En dat we ons geloof van generatie op generatie door
mogen geven. Mijn telefoon nummer is 06-2500753. Mocht je vragen hebben aan mij of iets met
me willen bespreken ? Laat dan maar van je horen.

Even voorstellen. Mijn naam is Rianne Scholman, getrouwd met
Bart Scholman en moeder van Boaz en Ben Scholman
Geboren op 17 juli 1986
Te bereiken op 06-27037239
Of via rianne_scholman@hotmail.nl
Sinds de start van JPT in onze gemeente hoor ik erbij :)
Ik vind het heel leuk om met jongeren in gesprek te zijn en samen
iets te ondernemen.
Mochten er vragen of iets dergelijks zijn en je hebt behoefte om
hier met iemand over te praten dan hoop ik voor jou klaar te mogen
staan.
Groeten Rianne Scholman

Dag allemaal. Ik ben Lenny , getrouwd met Mark en we wonen met onze Golden Retriever Tommie aan De Stroekeld 98.
Ik heb de pabo gedaan, helaas kan ik in het onderwijs niet aan de slag. Wel pas ik
bij verschillende gezinnen op en heb veel ervaring met kinderen en jongeren.
Zo geef ik al een aantal jaren met plezier catechese, vind het belangrijk om de
liefde van de Heere door te geven en interessant om te helpen bij geloofsvragen.
Als aanvulling hierop is het mooi om klaar te kunnen staan als JPT-er.
Jongeren, jullie worden gezien en horen ook bij de gemeente. Het kan fijn zijn om een gesprek te
voeren over wat je bezighoudt of iets waar je misschien tegenaan loopt. Al wandelend (met de
hond), knutselend, bakkend, thee drinkend sta ik graag voor jullie klaar. Ik hoop op mooie ontmoetingen.
Ga met God!
Groetjes, Lenny Pijffers
lennypijffers@hotmail.com
0649872150

Bij deze wil ik mij aan jullie voorstellen
Ik ben Marjanne Brinks en sinds eind 2014 betrokken bij JPT.
De taak als JPT- er vindt ik waardevol en doe ik met veel liefde en plezier! Omzien naar elkaar, er voor elkaar zijn is voor mij een belangrijke taak die ik als
christen ontvang en mag vervullen! Niet vanuit mijzelf maar in de voetsporen
van Jezus….Aansluiten bij jongeren, hoe belangrijk is dat! Juist binnen de christelijke gemeente ervaar ik dit als een bouwsteen voor hun toekomst en voor de
kerk van Christus! Ik ben getrouwd met Gerwin en wij hebben een dochter Liza
(1,5 jaar) en in juni 2017 hopen wij ons tweede kindje te verwelkomen! Daarnaast ben ik nog werkzaam als senior psychiatrisch verpleegkundige/intensief psychiatrische gezinsbehandelaar binnen de
Jeugd GGZ Dimence.
Ik vind het heerlijk om zowel in mijn werk als prive een luisterend oor te hebben voor jongeren en
met hen een activiteit/moment te plannen waarbij zij aansluiting hebben! Mocht je ergens vragen

over hebben, wil je een gesprekje of activiteit ondernemen…. Dat kan zijn een wandelen/ fietsen/
ergens gezellig wat drinken, thuis bij jou of mij een spel spelen/iets bakken/ knutselen, tea time,
eh.... er zijn er vast nog veel meer te noemen! Het gaat mij erom 'ik sluit graag aan bij datgene
waarbij jij je op je gemak voelt/ iets wat jij graag uitvoert!!' Schroom niet en neem contact op!
Mijn mailadres is: mvrenselaar@hotmail.com, mijn telefoonnummers zijn: 0548-789148 of
0624298981 Graag tot ziens!
Groetjes Marjanne

Aan mij is gevraagd me voor te stellen als JPT-er.
Ik heet Justin de Jong , ben 45 jaar en getrouwd met Monica, wij hebben 4
kinderen tussen 13 en 17 jaar.
Als zelfstandig ondernemer (Natuursteenbedrijf Rijssen) verdien ik de kost.
Ik vind het fijn om met anderen over hetgeen je bezighoud te praten.
Als JTP-er hopen we wat extra tijd en aandacht aan de jeugd te kunnen
besteden en een persoonlijke band met hen op te kunnen bouwen, zodat we
ook kunnen leren hoe de jeugd geloven beleefd en zich betrokken bij de
gemeente voelt. Als je dat wilt, mag je ook zelf contact met mij opnemen.
Dat kan via monica@depijl.nl of 06-20622442
Een vriendelijke groet, Justin de Jong

Hallo ik ben Erik Wessels en misschien kom ik je wel eens tegen in
de Hoeksteen want daar ga ik naar de kerk. Met Marieke mijn vrouw
en onze zonen. Doordeweeks houd ik van veel ruimte om me heen
voor mijn dagelijkse werk. Het heeft veel met zuivel te maken maar
dat vertel ik je nog wel. Ik ben ondernemend en geïnteresseerd in
mensen om wie ze zijn. Met jeugdpastoraat hou ik me daarom graag
mee bezig en ik heb al diverse leuke gesprekken gehad. Gewoon
lopend met de hond of bij de stadsboerderij met een koffie en een
colaatje. Misschien kom ik bij jou ook wel een uitnodiging brengen...
Je kunt ook zelf contact met mij opnemen via 06-48063120 of
ewessels@solcon.nl
Tot ziens, Erik
Hoi hoi, mijn naam is Marloes Wind-Scheper en ik ben 31 jaar. Sinds 2010
ben ik gelukkig getrouwd met Marinus en we wonen in Rijssen.
Ook ik hoor bij het JPT-team!
Ik wil graag een luisterend oor voor je zijn als je ergens mee zit, vragen hebt
of gewoon een praatje wilt maken over alle dingen die je bezig houden. Dit
mag gaan gaan over geloof maar ook over de gewone dagelijkse dingen. Dus
heb je behoefte aan gezelligheid, een praatje of gewoon een kopje thee (op
welke locatie dan ook) dan sta ik voor jou klaar!
Ik ben voornamelijk te bereiken via de app, maar bellen of mailen kan natuurlijk ook altijd!
Telefoon: 0650661401
Email: marloes2236@hotmail.com
Groetjes Marloes

Hallo,
Ik ben Heidi Dannenberg- Nijland in Januari 1988 geboren
en vrouw van Hans Dannenberg. We hebben een hond Rico die
sinds 2012 bij ons hoort en ik ben sinds Maart 2016, mama van
Norah-Lee.
Zelf ben ik graag creatief bezig, en zing ik in het gospelkoor Eternal Joy!
Na jaren in Vriezenveen te hebben gewerkt, werk ik sinds februari
2017 op een locatie in Nijverdal bij JP van den Bent Stichting.
Het is een woonvorm die is opgezet door ouders. Ze noemen dat
een ouderinitiatief. Daar begeleid ik mensen die een beperking
hebben. Zowel lichamelijk als verstandelijk. En mensen die autisme hebben.
Wat kun je met veel vragen zitten! Zo zijn er allerlei levensvragen en/of geloofsvragen waar je mee
kunt zitten. Hoe fijn kan het zijn om het met iemand anders te delen!! En van mij kant ben ik ook
wel nieuwsgierig hoe jij in het leven staat en wat jij allemaal (met geloof) doet! In de loop der tijd
hoop ik bij een aantal van jullie langs te komen, Ik ben ook te bereiken via;
of via mail; h88.dann@gmail.com Lieve groetjes, Heidi.

@t 06-50849434

Hoi allemaal! Ik ben Annelies Beverwijk – ten Hove. Even voorstellen aan
jullie. Ik ben 3,5 jaar getrouwd met Laurens. Door de weeks ben ik
werkzaam in een Drogist. In m’n vrije tijd vind ik het gezellig om met
vrienden en familie om te gaan. Koken, bakken en shoppen zijn ook leuke
bezigheden.
Al zo’n 1,5 jaar mag ik meedraaien als JPT-er en het is en blijft mooi om met
jongeren in gesprek te zijn. Gewoon lekker bijkletsen of iets delen wat jullie
bezighoudt op school, werk, hobby’s, de kerk en in het geloof. Wil je graag
iets delen? Je kunt en mag altijd contact met me opnemen! Mijn emailadres
is: laurens-anneliesbeverwijk@hotmail.com.

Dag allemaal, ik ben Laurens Beverwijk. En ik ben 3,5 jaar getrouwd met
Annelies. Ik werk als assistent-bedrijfsleider in Hengelo. In mijn vrije tijd speel ik
graag een potje voetbal, daarnaast hou ik ook van gezelligheid met vrienden en
familie. 1,5 jaar geleden ben ik gevraagd om het JPT team te versterken. Het is
leuk om jullie te ontmoeten en goede gesprekken met jullie te hebben. Wat houdt
jullie bezig? Wat zijn je hobby’s? Hoe gaat het op school? Wil je graag iets
kwijt? Je kunt altijd contact met me opnemen. Je mag me mailen naar:
laurens_beverwijk1@hotmail.com.

