1990 - 1999 Jongeren in de Gemeente
Eind 1990 wordt er een onderscheid gemaakt tussen kinderen en jongeren. De jongeren vinden we in de leeftijd
tussen 12 en 25 jaar. Breed dus, vanwege het nog geringe aantal jongeren in de kerk. Dat het onderscheid nog niet
helemaal is herkend bewijzen de kinderpreken die voor jongeren tussen 10 en 15 jaar zijn! De jeugdouderling belegt
avonden met als onderwerp hoe we de catechisatie aan zullen pakken. In 1994 komen de tieners meer in zicht.
Er worden huisgroepen opgericht. Het eerste deel van de avond is catechese en het tweede deel gesprek/activiteit.
Er zijn al drie groepen, een voor elke klas van het voortgezet onderwijs. Ook tienerkampen worden georganiseerd en
er gaan een aantal jongeren onder begeleiding naar het Flevofestival.
In Inhoud (1995) verschijnt een vaste pagina voor de tieners met creatieve teksten: New Page.
In maart 1996 wordt de Gideonsgang opgericht, een koor voor tieners.
In september 1996 verschijnt de eerste cd van de dan 15-jarige Kinga Bàn, later landelijk bekend als zangeres bij SELA.
Er komt ook pastorale zorg voor tieners: Loket 13+.
In 1997 ontstaat de traditie van de diaconale jongerenreizen. De eerste reis is naar Roemenië.
Op 11 oktober wordt de eerste avond van De Wasserij gehouden in Nieuwoord. Voortaan elke maand een programma voor jongeren
vanaf 15 jaar. Sprekers zijn o.a. Peter Scheele, David Hamilton, een ex-terrorist uit Noord-Ierland en Bram Reebergen (nieuwe directeur
van Flevo). Maar ook de muzikaliteit van de jongeren van De Wasserij is opvallend. Dit heeft tot gevolg dat er voortaan regelmatig jeugddiensten worden voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met een van de jaargroepen.
In april 1998 wordt door de Wasserij wordt The Passion van Adrian Snell uitgevoerd voor 150 jongeren.. De Wasserij gaat ook naar Flevo
en levert een bijdrage.
In de tweede helft van 1997 is er de eerste Youth-Alpha. Hoewel nog geen 18 jaar zijn er jongeren die al belijdenis willen doen.
De kerkenraad spreekt uit dat ze welkom zijn en niet hoeven te wachten. En in mei 1998 is het zover en doen 21 jongeren uit de oudste
"jongerengroep" van de gemeente belijdenis van hun geloof.

