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Verjonging en kleur door ‘FUNklooster’
In Fryslân zijn komend weekeinde drie
grote evenementen: Festival316 in Ureterp
en de pinksterfeesten in Veenklooster en
Wijnjewoude. In het Friesch Dagblad komen
de vrijwilligers aan het woord. Vandaag:
Diana de Bruin van het Pinksterfeest
Veenklooster.
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UNklooster. Die naam kreeg
vorig jaar het nieuwe jongerenprogramma van het oudste zendingsfeest van Fryslân. Veenklooster - dit jaar de 44e editie - is
bij het grote publiek vooral bekend
door de Dienst te Velde in het bos.
Voor de allerjongsten is er altijd wel
iets te doen geweest in de kindertent. Maar buiten de ‘ouders met
kinderwagens’ en iets grotere kinderen, zag je er de afgelopen jaren niet
heel veel tieners en jongeren.
Bijzonder jammer, vond Diana
de Bruin (28) uit Dokkum. Via een
vriendin, Jacoba Talma die ze kent
via de Alphacursus, kwam ze in
aanraking met en raakte ze betrokken bij Pinksterfeest Veenklooster.
Op het Bezinningspad gaf ze schilderworkshops. ,,Ik ging zelf wel als
bezoeker naar festivals waar iets te
doen was voor jongeren, zoals
BEAM van de Evangelische Omroep. Bij Festival316 stonden we
met een stand voor Pinksterfeest
Veenklooster en konden we daarnaast ook genieten van de festiviteiten. Wij zeiden tegen elkaar:
waarom is er niks voor jongeren in
Veenklooster?” In de loop der

jaren was wel dat verlangen gegroeid bij het Friese zendingsfeest.
Met ‘FUNklooster’ wordt sinds
een jaar een nieuw concept neergezet. Van een klimwand tot een
dansworkshop en getuigenissen van
jonge mede-christenen. ,,Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit vinden als het gaat om het bereiken
van de jongeren met het evangelie.
Het is alleen dat we het breder
maken, op een zodanige manier dat
het aansprekend is.”
De Rechtstaat
In het voorprogramma van maandag staan onder meer de band Unity
en rapper Yessin. Daarna staat in
het hoofdprogramma het muziekduo De Rechtstaat, die ook bekend
is van Opwekking en de EO-jongerendag. Het programma bestaat
verder uit een dansoptreden van
Salvation Dance Center, aanbidding
en een getuigenis van Coen Nuijten.
Op het hele terrein zijn workshops
en spelactiviteiten. Het maandagprogramma wordt afgesloten met
het Afrikaanse kinderkoor UP4S uit
Uganda.
De Bruin groeide zelf op in de
Christelijke Gereformeerde Kerk in
Dokkum, maar heeft door haar
brede kijk op het christelijk geloof
veel interkerkelijke contacten en
ervaringen opgedaan. Daarom

Diana de Bruin, samen met haar trouwe metgezel Gido. ,, We bouwen met FUNklooster als het ware een brug
tussen de generaties.” Foto: Marchje Andringa

spreekt Veenklooster haar ook zo
aan: hier treffen gelovigen van
allerlei kleur en smaak elkaar. Met
FUNklooster hoopt ze Veenklooster
te kleuren op een eigentijdse en
sprankelende manier. ,,We openen
met het werk van een graffiti-artist,
waarbij jongeren zelf de spuitbus
mogen hanteren.”
Verder hoopt ze dat ,,de zon ons
komende maandag toelacht”. Vorig
jaar liet de zon zich niet zien tijdens
het FUNkloosterprogramma, maar
het mocht de pret niet drukken,
zegt De Bruin ,,Het was toen wel érg
fris en bewolkt. Wij gaan toch liever
voor een lekker zonnige festival-

sfeer, waar je kunt loungen met een
drankje en al luisterend kunt chillen.”
Vorig jaar waren - ondanks het
slechte weer - alle gemaakte gadgets aan het eind van de dag vergeven. Meer dan honderd sleutelhangers. ,,Daar waren we toen heel erg
blij mee.” FUNklooster is iets wat
moet groeien, zo beseft De Bruin.
,,We bouwen als het ware een brug
tussen de generaties. Dat het niet
alleen meer het feest is van de
‘ouderen’ en de ‘kinderen’, maar
dat je er ook als tiener of jongvolwassene een goede tijd kunt beleven. Dat je op een ongedwongen

en toegankelijke manier met het
evangelie in aanraking kan komen.
En als je dat niet wilt, en je gewoon liever in de zon in het bos
zit, is dat ook goed.” Het programma van FUNklooster is met name
op maandag (vanaf 11.30 uur),
maar op vrijdagavond kan al worden deelgenomen aan een survivaltocht. Ook het optreden van Martin Brand en het koor Praise United Fryslân kan als een publiekstrekker worden beschouwd voor
alle leeftijden.
Meer informatie: www.pinksterfeest.com/FUNklooster

