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Dit research verslag is er om een beeld te scheppen van Gereformeerde personen en hun
uitgaansgewoonten. Ook om te kijken hoe wij de doelgroep beter kunnen aanscherpen.
Gereformeerde jongeren gaan doorgaans minder uit naar cafés en discotheken, maar gaan meer
naar een soos om het woord te verspreiden en om gezellig samen te zijn. Ook zijn er geregeld
Bijbelstudies en evenementen die ze merendeels voor hun eigen geloof en zielsverwanten
organiseren. Dit gaat zeker wel onder het genot van een alcoholisch drankje. Net als bij de Vereniging
Gereformeerde Studenten te Rotterdam een HBO studenten vereniging waar ze toch openlijk over
een borrel spreken en gesloten feesten houden. Gereformeerde jongeren geven dus niet veel geld
uit aan het uitgaan.
Niet dat het helemaal niet voorkomt dat gereformeerde jongeren niet uitgaan, want een grote groep
gaat graag naar een café. Als ze maar het gevoel hebben dat ze Jesus er mee naartoe zouden kunnen
nemen. Die is immers altijd bij hun. Zo zijn er verschillende varianten om een café of discotheek te
beoordelen, zoals: “Kan ik in dit café gevonden worden als Jesus terug zou komen?” Naar een café
gaan is dus prma, maar toch worden door de meeste gereformeerde discotheken toch nog wel
gezien als Sodom en dus een plaats van de duivel.
Wel wordt gezegd, dat als je naar een discotheek of café gaat, dat dat natuurlijk wel kan (met
bovenstaande gedachtegang) als je maar sterk in je schoenen staat met je geloof en dat je niet laat
verleiden door de zondigaards. Je hebt het dus zelf in de hand.
Dat schijnt dus belangrijk te zijn: “Waar je Jesus mee naartoe kan nemen”.
Hieruit kunnen we concluderen dat we de doelgroep moeten aanscherpen tot: Gereformeerde
Jongeren van 16 tot 25, waanachtig in en rond Rotterdam. Omdat dit ons een beter beeld geeft van
onze doelgroep.
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