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Inleiding
Voor u ligt een nieuw jeugdbeleidsplan voor de periode 2020-2025 voor de Hervormde
Gemeente, te Zwartebroek-Terschuur. De kerkenraad heeft ervoor gekozen een geheel
nieuw jeugdbeleidsplan te schrijven en niet voort te borduren op eerder gemaakte
jeugdbeleidsplannen. Daar zijn meerdere redenen voor te noemen.
1. De jeugd in Zwartebroek-Terschuur is minder in aantal geworden.
2. De interesse en mentaliteit van de jeugd is veranderd. Voorheen was de jeugd sneller
geneigd voor (activiteiten van) de kerk te kiezen, omdat ouders, maar bovenal veel
vriendjes en vriendinnetjes, ook bij de kerk betrokken waren. Door het dalende
aantal (jonge) leden is onze kerk lang niet altijd meer de eerste keuze, want er is ook
een grote keuze voor andere (sport)activiteiten buiten de kerkgemeente. Dit dwingt
de vrijwilligers van jeugdactiviteiten creatiever en vernieuwender te zijn in hun
activiteiten en het uitnodigen van de jeugd.
3. In 2016 heeft Melanie van de Peut (MvdP) in opdracht van onze kerkenraad een
onderzoek uitgevoerd naar de structuur van ons jeugdwerk. Wij willen graag
vormgeven aan de opvolging van de uitkomsten van dit onderzoek
In kerken van diverse denominaties, waaronder de PKN, wordt veel gesproken over het
onderzoek Growing Young. Dit onderzoek heeft ons als werkgroep geïnspireerd en geeft
aanknopingspunten om aan de hand van dit onderzoek de diverse behandelde onderwerpen
verder uit te werken.
Wij willen met dit nieuwe beleidsplan een concreet plan neerleggen waar wij actief mee
aan de slag gaan. Een plan waar lef voor nodig is en waarmee wij met de hele gemeente
hard aan de slag moeten gaan. Een plan die concreet is met duidelijke stappen, zodat we
weten welke stappen we de komende vijf jaren willen gaan zetten.
Het heeft dan ook grote aandacht van de jeugdouderling i.s.m. de jeugdcommissie dat de
stappen gezet gáán worden en de opgezette structuren helder blijven.
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Hoofdstuk 1 Missie en Visie
Missie
Een missie geeft weer waar je voor staat, wat je gelooft.
De Hervormde Gemeente van Zwartebroek-Terschuur is onderdeel van de wereldwijde kerk.
De gemeente is geroepen om God te belijden en te dienen. We willen de kinderen en
jongeren bij Christus brengen, zodat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen.
De Bijbel is door God aan ons gegeven, zodat we Hem kunnen leren kennen.
We geloven dat de Bijbel geïnspireerd is door de Heilige Geest, als middel tot bekering en
leidraad voor ons geloof. We geloven dat al onze zonden worden vergeven door het offer
van Jezus Christus. Aan Zijn genade hoeft niets te worden toegevoegd. Door de Bijbel en het
werk van de Heilige Geest worden mensen bekeerd en gaan ze leven tot eer van Hem.

Visie
Een visie geeft weer waar je voor gaat, welke koers je wilt varen met het jeugdwerk.
Wat is de droom voor het jeugdwerk….

Leiderschap
De jeugd die taken en verantwoordelijkheden binnen de kerk krijgt. Er zijn leiders die leiders
maken. Jongeren krijgen het vertrouwen om verantwoordelijkheid te dragen.
Inleven in de jongeren
De jeugd heeft inlevende volwassenen rondom zich heen, die zich in hun leven verplaatsen.
Hierdoor worden ze zelf ook inlevender en meer betrokken bij de kerk en bij God.
Jezus boodschap serieus nemen
De jeugd heeft leidinggevenden die hen leert zien hoe hun verhaal onderdeel is van Gods
grote verhaal en daarin leert de jongeren in te wijden in een leven waarin Jezus centraal
staat. De kerk mag voor de kinderen een voorbeeld in geloof zijn.
Als jeugdwerkleiding willen we het geloof dat wij beleven met jeugd delen door met hen
gesprekken aan te gaan in een sfeer van vertrouwen en plezier.
Een warme gemeenschap
De jeugd voelt zich gezien en geaccepteerd. Ze voelen zich prettig en veilig in de kerkelijke
gemeente. Kinderen en jongeren ervaren een warme gemeenschap, waarbij ze
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vriendschappen maken met leeftijdsgenootjes en in contact komen met andere generaties.
De kerk voelt als een warme familie.
De jeugdwerkleiding maakt het jeugdwerk aantrekkelijk, zodat de kinderen en tieners uit
zichzelf willen komen en blijven komen.
Jeugd heeft prioriteit
De jeugd en de jonge gezinnen voelen dat er aandacht naar ze uit gaat. Het geld, energie en
de aandacht voor jeugd en jonge gezinnen heeft prioriteit.
Uiteraard worden de ouders hier ook bij betrokken en is hun ondersteuning hierin
onmisbaar.
De beste buren zijn
De jeugd leert om goede naasten te zijn, zowel in het eigen dorp als in de wereld om hen
heen. Ze leren buiten de kerkmuren te kijken.
Het jeugdwerk heeft een wervende uitstraling naar kinderen, tieners en hun ouders die zich
aan de rand of buiten de kerk bevinden. Zo zal het jeugdwerk steeds verder gaan groeien en
bloeien. We mogen GAAN om de wereld te vertellen dat Jezus leeft en van alle mensen
houdt. Gaan om van Jezus te getuigen, zo wordt door ons heen Gods Koninkrijk gebouwd.

4

Hoofdstuk 2 Onze Jeugd in cijfers.
In het Jeugdbeleidsplan gaat het over het beleid met betrekking tot de jeugd in de leeftijd
van 0 – 21 jaar verbonden aan onze kerkelijke gemeente. Hoeveel kinderen en jongeren dit
zijn en hoeveel procent van deze jongeren in het afgelopen jaar zichtbaar zijn, in het aanbod
van de gemeente, is hieronder schematisch weergegeven.
Peildatum is december 2019
Leeftijd
0 jaar
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar

Aantal doopleden
7
8
5
4
7
4
6
7
3
5
4
5
5
7
4
7
3
10
14
7
9
10

Zichtbaar in aanbod
jeugdwerk
43%
50%
40%
100%
71%
100%
67%
100%
67%
100%
75%
60%
60%
43%
75%
43%
100%
40%
64%
43%
33%
30%

In de leeftijd van 0 t/m 12 jaar zijn er 70 kinderen in onze gemeente waarvan 72% actief zijn.
Dat wil zeggen dat ze deelnemen aan één van de wekelijkse activiteiten die binnen het
jeugdwerk aangeboden worden.
In de leeftijd van 13 t/m 21 jaar zijn er 71 jongeren in onze gemeente waarvan 52% actief
zijn. Dat wil zeggen dat ze deelnemen aan één van de wekelijkse activiteiten die binnen het
jeugdwerk aangeboden worden.
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Hoofdstuk 3 Sterkte en Zwakte Analyse
Wat gaat goed.
Wat willen we behouden
Waar zijn we dankbaar voor

Wat gaat minder goed
Waar zijn we teleurgesteld in
Wat zien we liever anders?

-

De organisatie structuur is goed.

-

-

De groepsvorming is een
kernkwaliteit van onze kerk. (MvdP)

Zichtbaarheid van de
jeugdouderling. (MvdP en enquête)

-

De taken en verantwoordelijkheden
van de jeugdcommissie zijn niet
helder.

-

Nieuwe leidinggevenden worden
niet ingewerkt.

-

Onvoldoende taken en
verantwoordelijkheid (durven)
geven aan de jeugd.

-

Er worden voor de
kinderen/jongeren tot en met 15
jaar verschillende activiteiten
georganiseerd.

-

Er zijn grotendeels voldoende
leidinggevenden op alle posities.

-

Er zijn voldoende financiële
middelen.

-

De kracht van De Jeugdhof en de
VBW, waaraan ook een grote groep
kinderen buiten onze kerkelijke
gemeente deelnemen.

Het is wenselijk dat de
“overdrachten” tussen de
verschillende groepen in het
Jeugdwerk worden begeleid.

-

Er is geen aanbod voor jongeren
boven de 17/18+ jaar.

-

Er is een drempel om aan
belijdeniscatechisatie te beginnen.

-

Hoe kunnen we onze doeners
bereiken in eredienst en Jeugdwerk

-

Er lijkt sprake te zijn van een kloof
tussen de inhoud van de zondagse
eredienst en aanbod van het
jeugdwerk. (MvdP)

-

In onze gemeente hebben jonge
mensen niet altijd prioriteit in alles
(budgetten, energie en aandacht
zowel binnen als buiten de kerk)

-
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Hoofdstuk 4 Organisatiestructuur
Hervormde Gemeente
Zwartebroek-Terschuur

Organisatie

Kerkenraad

Jeugdouderling

Jeugdcommissie
12-

Kinderoppas
0-6 jaar

Bijbelklas
3-9 jaar

De Jeugdhof
7-12 jaar

Jeugdwerkondersteuner
m/v

Jeugdcommissie
12+

VBW 4-10
jaar + tieners

Catechese
12 t/m 18+
jaar

Eben Haezer
12-16 jaar

Kring 2.0
18+

Maranatha
16+ jaar

De Basis
12 – 21 jaar
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Hoofdstuk 5 Wat heeft het jeugdwerk nodig van de kerkenraad
De volgende zaken heeft het jeugdwerk nodig van de Kerkenraad:
Wij hebben een kerkenraad nodig die:
Ø De jeugdouderling ondersteunt in zijn taak.
Ø Prioriteit geeft aan kinderen en jongeren (en hun gezinnen!)
Ø Medewerking biedt omtrent de uitvoering van het jeugdbeleidsplan
Ø Voldoende financiële middelen ter beschikking stelt om het jeugdwerk goed
te laten functioneren.
Ø Voldoende sfeervolle, beschikbare ruimtes heeft om het jeugdwerk te kunnen
organiseren.
Ø Zorgt voor goed werkende communicatie/presentatiemiddelen in alle
ruimtes.
Ø Informeel betrokken is bij het jeugdwerk.
Ø Laat merken dat jeugdwerk gedragen wordt door de gemeente door in het
openbare gebed Gods zegen te vragen voor de leidinggevenden en de jeugd
van de gemeente.
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Hoofdstuk 6 Taakomschrijving van de jeugdouderling
Een jeugdouderling heeft met name een pastorale, communicatieve en coördinerende taak
ten aanzien van kerk en jeugd. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met de leef-en
denkwereld van jongeren. In de hieronder geformuleerde taken en opdrachten wordt deze
algemene taakstelling uitgewerkt.
Om de zichtbaarheid van de ouderling te vergroten zijn bij de geformuleerde taken ook
subtaken opgesteld. Deze kun je zien als een to do bij de vijf kerntaken. Het is bedoeld als
een hulpmiddel gedurende het jaar door.
Het is niet vaststaand en de jeugdouderling is vrij om naar zijn eigen inzicht en creativiteit
vorm te geven aan zijn werkzaamheden (en dus aan deze subtaken). Door het uitvoeren van
de subtaken wordt de zichtbaarheid van de jeugdouderling in de gemeente gewaarborgd.
Het is goed jaarlijks de taken en subtaken te evalueren en daarmee ook de zichtbaarheid van
de jeugdouderling te toetsen.
1. Pastorale Taak
Het contact leggen met de jongeren en het opbouwen van een vertrouwensrelatie.
De ouderling is een vertrouwenspersoon met een ambtsgeheim, die nastreeft iemand te zijn
met een liefdevol oog en een open oor voor de jeugd. De gesprekken die er tussen jongeren
en de jeugdouderling plaatsvinden zijn vertrouwelijk.
De jeugdouderling kan vragen beantwoorden, advies geven, helpen met het vinden van hulp
of doen van aangifte bij de politie / in geval van mishandeling.

à Subtaken:
* Bellen gezinnen (Jaarlijks)
* Jongeren informeren over de pastorale taak van de jeugdouderling
*Jongeren met ziekte (psychisch-lichamelijk), verlies ervaringen bijv. overlijden opa of
oma, benaderen door bellen en of kaartje te sturen.
* De examenkandidaten:
- In april aandacht geven doormiddel van het sturen van een kaart of iets dergelijks.
- Voorbede voor examen en dankbede bij uitslag examen.
- Schrijven stukje kerkbode.
- Brengen van een presentje voor het behalen van de diploma.
- Aandacht schenken aan de jongeren met een herexamen of als ze gezakt zijn.
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2. Coördineren
Alle activiteiten met betrekking tot de Jeugd (0-21 jaar) coördineren.
Daarbij ontwikkelingen volgen en in staat zijn daarin initiatieven te (laten) ontwikkelen en te
starten. Dit vergt flexibiliteit en creativiteit. Waarbij je in staat moet zijn andere
gemeenteleden en hun talenten hierbij te betrekken.
Activiteiten (nu nog) zijn: Kinderoppas, Bijbelklas, Jeugdhof, Vakantie Bijbel Week,
Catechisatie, J.V. Eben Haezer, J.V. Maranatha, De Basis en Kring 2.0

à Subtaken:
* Voorzitten Jeugdcommissie 12-/12+ (één door de jeugdouderling en één door de
jeugdwerkondersteuner)
* Regelmatig contact houden met de verschillende verenigingen en in de gaten houden of
alles goed loopt. Zo nodig het een en ander oppakken.
* De catechese-vergaderingen worden voor gezeten door de dominee, de notulen worden
gemaakt door één van de mentoren die ook verstuurd worden naar de jeugdouderling.
* Vragen van leidinggevenden/mentoren beantwoorden.
* Start winterwerk de uitnodigingen versturen voor De Jeugdhof, verenigingen en
catechese.
* Ondersteunen in het organiseren van een evt. jeugddienst.

3. Contact onderhouden
Contact onderhouden met de kinderen, jongeren en leidinggevenden van de gemeente
Het doel van een dergelijke vorm van contact onderhouden is om met de jeugd en
leidinggeven van de gemeente actief contact te onderhouden en zo te laten merken dat zij
erbij horen, om te voorkomen dat ze zich alleen voelen binnen de gemeente.
Er wordt met hen persoonlijk contact onderhouden, waardoor ze merken à We weten wie
je bent. Je hoort er bij. Je bent waardevol voor ons, je bent waardevol voor de gemeente en
je bent waardevol voor God.
Ook zorgt dit contact ervoor dat de jeugdouderling weet wat er leeft.
à Subtaken:
*De aanwezigheid van de jeugdouderling bij een aantal momenten tijdens de VBW.
* Contact met de stuurgroep van de VBW. Hoe loopt het?
* De jeugdouderling gaat na catechese-bijeenkomsten met twee tot drietal jongeren in
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gesprek. Om op deze wijze te vernemen wat leeft onder jongeren. Waarbij de dominee ook
in het begin van het jaar hierover uitleg geeft aan de jongeren en het doel hiervan.
* De jeugdouderling is aanwezig tijdens de preekbespreking die jaarlijks voor jongeren
wordt georganiseerd.
* Opkomen voor zaken waar jeugd behoefte aan heeft (Geen herhaling in de preken,
beamer, jeugddienst, een uitnodigende frisse locatie, et cetera)
* Tijdens gemeenteavond jaarlijks Jeugdwerk agenderen met een thema.
* De jeugdouderling (met behulp van de jeugdwerkondersteuner) neemt minimaal twee
keer, per seizoen, persoonlijk contact op met clubleiders om te vragen hoe het gaat. En
denkt mee met mogelijk obstakels/problemen en zoekt hierin samen naar een oplossing.
* De jeugdouderling is aanwezig bij de acht geplande kerkenraadvergaderingen. Daarbij
vinden er twee vergaderingen per jaar plaats met het moderamen van de Gereformeerde
kerk waarbij de jeugdouderlingen van beide kerken worden betrokken.
* Contacten onderhouden met wijkouderlingen en diakenen om op deze wijze korte lijnen
te houden met gezinnen en de jeugd. (Belangrijk: De wijkouderling is verantwoordelijk
voor gezinnen. Als er problemen/bijzonderheden zijn, dan wordt dit doorgegeven aan de
jeugdouderling. De wijkouderling heeft/houdt de regie. Hoort de jeugdouderling
bijzonderheden, dan geeft hij dit door aan de wijkouderling.)
* De jeugdouderling brengt voor de kerst een attentie bij alle jeugdleiders en mentoren.

4. Toerusting
Verantwoordelijk voor het toerusten van de jeugdouderling en verschillende
leidinggevenden.
Het is belangrijk om als jeugdouderling zelf op de hoogte te blijven van de verschillende
ontwikkelingen binnen het werk van kerk en jeugd.
Ook is de jeugdouderling verantwoordelijk voor de toerusting van de verschillende
jeugdleiders. Leiding geven aan kinderen en jongeren vraagt veel van iemand. Grote kans
dat iemand geen opleiding gevolgd heeft om voor een groep te staan. Daarom is een goede
toerusting belangrijk. Dit geeft zelfvertrouwen, zorgt voor groei en uiteindelijk zal een
leidinggevende eerder succeservaringen opdoen en niet afhaken.
à Subtaken:
*De jeugdouderling draagt jaarlijks zorg voor maximaal twee toerusting avonden voor alle
jeugdleiders, mentoren en andere geïnteresseerden.
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* De jeugdouderling draagt er zorg voor dat hij zelf wordt toegerust voor zijn taak door het
volgen van bijvoorbeeld bijeenkomsten van HGJB of hij zoekt contact met
jeugdouderlingen van omringende kerken. Neemt deel aan een training of iets dergelijks.
* Jaarlijks updaten van de verschillende draaiboeken van alle jeugdactiviteiten (zie bijlage)

5. Opstellen Beleidsplan Jeugd
Verantwoordelijk voor het schrijven van een beleidsplan Jeugd.
Het jeugdbeleidsplan moet jaarlijks worden geëvalueerd. En de doelen moeten aangepast
worden. Het schijven kan in samenwerking met verschillende gemeenteleden die betroken
zijn bij het jeugdwerk. Het beleidsplan moet aan de Kerkenraad ter goedkeuring worden
voorgelegd.
à Subtaken:
*Jaarlijks updaten van het beleidsplan
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Hoofdstuk 7 Jeugdwerk-ondersteuner.
De jeugdouderling wordt geholpen door een jeugdwerk-ondersteuner.
Dit is een gemeentelid, die speciaal voor deze functie wordt gevraagd.
Dit kan een man of vrouw zijn. De jeugdouderling zal hier zelf iemand voor benaderen.
De jeugdouderling kan zo met zijn ‘jeugdwerk-ondersteuner’ sparren en er kunnen bepaalde
taken worden verdeeld.
Op deze wijze wordt de continuïteit bewaakt en mogelijk blinde vlekken voorkomen.
De investering in de jeugd (en hun ouders) moet continue de aandacht hebben.
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Hoofdstuk 8 De organisatie van de Jeugdcommissie
Risico à Het is wenselijk dat de “overdrachten” tussen de verschillende groepen in het
jeugdwerk worden begeleid.
De Jeugdcommissie functioneerde afgelopen jaren niet zoals het hoort.
Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen:
1. Afgevaardigden van de verschillende clubs en dergelijke waren niet goed op de
hoogte van hun taken/omschrijving die hoort bij de jeugdcommissie.
2. Daarbij is de omvang van de verschillende clubs gegroeid.
3. En ten slotte: Bij elke vergadering waren verschillende afgevaardigden aanwezig,
zodat de continuïteit er niet meer was.
Om deze reden hebben we besloten om de jeugdcommissie op te splitsen in een 12- en 12+
commissie. Hierdoor heb je kleinere clubjes en kan je de leidinggevenden beter aansturen.
Hoe ziet dit er dan bijvoorbeeld uit?
à 12- O.l.v. jeugdwerk-ondersteuner: Kinderoppas, Bijbelklas, VBW, Jeugdhof
à 12+ O.l.v. jeugdouderling: Catechese, Eben Haezer, Maranatha, De Basis, Kring 2.0
De jeugdouderling en jeugdwerk-ondersteuner kunnen dit t.z.t. zelf verdelen.
Taakomschrijving Jeugdcommissie:
1. Adviseren beleid jeugdwerk
2. Signaleert problemen en knelpunten
3. Uitvoering van het jeugdbeleidsplan
4. Coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van het
jeugdwerk.
5. Andere jeugdwerkers motiveren en elkaar enthousiasmeren en evt.
bemoedigen.
6. Evaluaties waarbij meerdere verenigingen betrokken zijn
7. Jeugdbeleidsplan (Hoe ver zijn we, wat gaan we de komende periode
oppakken?)
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Hoofdstuk 9 : Stappenplan voor de komende vijf jaar
Middels de zes kernwaarden van Growing Young

In sept. 2016 is het boek Growing Young verschenen. Een boek over wat kerken kunnen
doen om jongeren bij de kerk te betrekken, gebaseerd op een Amerikaans onderzoek onder
ruim 250 kerken.
De auteurs/onderzoekers zijn op zoek gegaan naar kenmerken die typerend zijn voor
geloofsgemeenschappen waar jongeren actief betrokken zijn.
Het resultaat staat beschreven in Growing Young.
Deze resultaten komen deels overeen met de voorstellen die Melanie van de Peut heeft
gedaan. Vandaar dat deze koppeling is gemaakt.
Op basis van het onderzoek worden er zes elementen/strategieën onderscheiden.
Die zes punten kunnen gehanteerd worden door een gemeente, die actieve betrokkenheid
bij de jongeren wil realiseren.
Deze kernwaarden zijn in een vliegwiel geplaatst. Growing Young stelt dat wanneer je dit
vliegwiel doorloopt, dat de gemeente aantrekkelijk is voor jongeren en jongeren actief
betrokken bij de gemeente zijn (en blijven).
Aan de hand van die zes elementen/strategieën zijn er concrete verbeterpunten voor het
jeugdwerk opgesteld. De hieronder geformuleerde punten en bevindingen zijn opgesteld
naar aanleiding van de uitkomst van de vragenlijst die in april 2020 onder alle
gemeenteleden is gehouden + de bevindingen vanuit het onderzoek van Melanie van de
Peut (2016)
1. Geef leiderschap door aan jongeren.
Signalering: Wat opvalt is dat de jongeren geen tot weinig leiderschap en
verantwoordelijkheid ervaren. Daarnaast hebben ze weinig taken binnen onze
gemeente. De jongeren voelen zich niet gekend in hun ideeën en voelen niet
dat ze inspraak hebben.
Doel:

Jongeren en kinderen meer verantwoordelijkheid geven in onze kerk.

Motivatie:

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren gezien en gehoord worden en taken
binnen onze gemeente krijgen. zodat ze zich onderdeel voelen van de
kerkelijke gemeente.

Ideeën n.a.v. de enquête: Kinderen en jongeren meer betrekken bij verschillende activiteiten
die al georganiseerd worden binnen de gemeente (denk aan: hulp bij de bijbelklas, actiedag,
koffie/fris schenken, Vbw, gemeentedag, de Basis etc.)
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Actie:
• Betrek jongeren bij verschillende taken en in commissies. Zorg dat je niet over
jongeren praat, maar met hen.
• Leidinggevenden een training/toerusting aanbieden jeugdleiders opleiden.
• Voorkom dat je iemand in het diepe gooit. Opzetten van maatjesproject.
2. Inlevend zijn in de jongeren van vandaag.
Signalering: Er zijn 56 jongeren in onze gemeente in de leeftijd van 16 t/m 21 jaar. Hiervan
is bijna 50% betrokken bij onze kerk, door deelname aan één of meerdere
activiteiten in onze gemeente. Onze activiteiten zijn veelal gericht op hart en
hoofd, maar minder op handen, terwijl we in onze gemeente ook een grote
groep ‘doeners’ hebben.
Verder lijkt er sprake te zijn van een kloof tussen de inhoud van de zondagse
eredienst en aanbod van het jeugdwerk. (MvdP)
Doel:

Aanbod beter aansluiten aan behoefte voor jongeren boven de 16+ jaar,
waardoor een grotere groep betrokken is bij God en de kerk. Verder is het
wenselijk de kloof tussen het jeugdwerk en de zondagse Eredienst te
verkleinen.

Motivatie:

Jongeren die inlevende volwassenen rondom zich hebben, worden zelf ook
meer inlevend en meer betrokken bij God en de kerk.

Ideeën n.a.v. de enquête: gebruik van beamer in kerkdiensten, kortere preek, begrijpelijkere
taal, kindermoment in de Eredienst en liedkeuze.
Actie:
• Organiseer jaarlijks een gemeenteavond waarbij expliciet aandacht is voor de jeugd en
het jeugdbeleidsplan
• Gebruik van een beamer in de kerkdiensten
• Elke zondagochtend een kindermoment in de dienst. Op de zondagen dat er Bijbelklas
is, een verbinding maken met het de Bijbelklas.
• In ochtend en avonddienst minimaal 1 lied zingen uit Weerklank of andere liedbundel
die beter aansluiten op de beleving van jongeren
• Aanbod beter aansluiten voor jongeren boven de 16 jaar (Maranatha, Catechese en de
Basis)
• Breng jongeren in contact met ouderen (met dezelfde interesses, of kan een jongere
een oudere helpen? Samen praten over studiekeuze o.i.d.)
3. Zet Jezus en Zijn boodschap centraal.
Signalering: Veel jongeren vinden het moeilijk om de keuze voor God te maken. Wat
betekent de boodschap van Jezus voor hun eigen leven?
We zien in onze gemeente dat weinig jongeren belijdeniscatechisatie volgen.
Doel:

Dat meer jongeren bewust kiezen voor een leven met God en belijdenis doen in
onze gemeente. Verder is het belangrijk dat Zijn boodschap voor jongeren
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concreet wordt gemaakt.
Motivatie:

De jongeren en kinderen willen onderdeel zijn van een kerk die Zijn boodschap
serieus neemt. Van een gemeenschap die ze leert zien hoe hun verhaal
onderdeel is van Gods grote verhaal.

Ideeën n.a.v. de enquête: i.s.m. jongeren een jeugddienst organiseren, preek praktisch(er)
maken, Youth Alpha organiseren.
Actie:
•
•
•
•

In samenwerking met de jeugd een jeugddienst organiseren.
Methodiek catechese aanpassen voor de jongere groep.
Voortgezette catechese voor 18+ groep opzetten.
Informatieavond organiseren over Belijdeniscatechisatie

4. Werk aan een warme gemeenschap.
Signalering: De leeftijdsgroep 12-21 jaar geeft aan dat ze niet naar de kerkdienst gaan om
iets te leren of om met andere gemeenteleden in contact te komen en dat ze
zich niet direct welkom voelen in de kerk
Doel:

Dat de kinderen en jongeren zich welkom, gezien en gehoord voelen in onze
gemeente. En dat de onderlinge relaties tussen gemeenteleden (jong en oud)
worden opgebouwd en versterkt.

Motivatie:

Jongeren zijn op zoek naar een plek waar ze gezien en geaccepteerd worden.
Ze zijn op zoek naar een gemeente waar ze bij willen horen!

Ideeën n.a.v. de enquête: koffie momentje voor of na de kerkdienst, welkomstteam bij de
ingang van de kerkdeuren, jongeren zelf de ruimte geven om wat te gaan organiseren,
sfeervolle ruimte voor ontmoeting.
Actie:
• De Hof wordt opgeknapt in het komende seizoen 2020-2021
Als de grote verbouwing vertraging oploopt zullen er kleine aanpassingen worden
gedaan in de kelder ruimte om op deze wijze de ruimte aan de eisen van deze tijd te
laten voldoen. We vragen aan de samengestelde commissie of zij hiervoor willen
zorgdragen.
• De jongeren van 17+ worden uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst op een
zondag na of voor een kerkdienst.
• De jeugdcommissie of de Basis organiseert een diner waarbij jongeren bij
verschillende gemeenteleden worden uitgenodigd voor verschillende gerechten (voor hoofd en na- gerecht).
• Jongeren persoonlijk uitnodigen voor de verschillende catechese groepen.
5. Geef in alles aandacht aan jongeren en aan jonge gezinnen.
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Signalering: In onze gemeente hebben jonge mensen niet altijd prioriteit in alles (budgetten,
energie en aandacht zowel binnen als buiten de kerk)
Doel:

In iedere keuze die er binnen de kerk gemaakt wordt, moeten kinderen,
jongeren en jonge gezinnen prioriteit krijgen.

Motivatie:

Jonge mensen prioriteit geven als gemeente staat op nummer 1 in het
onderzoek waarop het boek Growing Young gebaseerd is. Prioriteit geven aan
jongeren en jonge gezinnen is meer dan het aanstellen van een jeugdwerker en
een hippe jeugdruimte. Uit onderzoek blijkt dat ouders de beste voorspellers
van het geloof van hun kinderen zijn: hoe relevanter het geloof in hun dagelijks
leven, hoe groter de impact op hun kind(eren).

Ideeën n.a.v. de enquête: Jongeren in de jeugdcommissie, geloofsavonden voor jong en oud,
kinderdienst en/of jongerendienst, ouders toerusten.
Actie:
• Er wordt een jeugdwerk-ondersteuner aangesteld om de jeugdouderling te helpen.
• De jeugdouderling neemt jaarlijks contact op met ouders van jonge kinderen onder de
12 jaar om te informeren naar hun welzijn en of zij voldoende
aansluiting/ondersteuning ervaren vanuit de kerk.
• De jeugdouderling gaat na catechese-bijeenkomsten met twee tot drietal jongeren in
gesprek. Om op deze wijze te vernemen wat leeft onder jongeren. Waarbij de dominee
ook in het begin van het jaar hierover uitleg geeft aan de jongeren en het doel hiervan.
• Draaiboeken van alle aangeboden activiteiten maken en deze actueel houden. (t.b.v.
informeren en overdragen.)
• Inzicht in budgetten per club.

6. Wees relevant voor anderen.
Signalering: Kinderen en jongeren weten niet wie hun naaste is.
Doel:

Jongeren leren hoe ze ‘beste buren’ kunnen zijn,
voor mensen dichtbij en ver weg.

Motivatie:

Jongeren verlangen naar kerken die het beste zoeken voor het dorp en hun
naaste. Ze vragen zich af wie die naaste is en hoe ze hem kunnen dienen.

Ideeën n.a.v. de enquête: openluchtdienst, informele sportieve avond, diaconaal praktisch
project, bezoeken van een landelijk, christelijk evenement.
Actie:
• In samenwerking met de andere kerken in Zwartebroek-Terschuur deelnemen aan een
diaconaal project.
• In samenwerking met Eben-Haezer, Maranatha en de Basis een activiteit organiseren
waarbij bijvoorbeeld kan worden deelgenomen aan een georganiseerde bijeenkomst
van de HGJB of aan een landelijk christelijk evenement.
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Hoofdstuk 10 Plan van aanpak voor de komende vijf jaar.
Onderwerp

20202021

20212022

20222023

20232024

20242025

1. Geef leiderschap door aan jongeren.
*Betrek jongeren bij verschillende taken en
in commissies. Zorg dat je niet over
jongeren praat, maar met hen.
*Leidinggevenden een training/toerusting
aanbieden

x
x

*Jeugdleiders opleiden. Voorkom dat je
iemand in het diepe gooit. Opzetten van
maatjesproject.
2. Inlevend zijn in jongeren van vandaag.

x

*Organiseer jaarlijks een gemeenteavond
waarbij expliciet aandacht is voor de jeugd
en het jeugdbeleidsplan
*Gebruik van een beamer in de kerkdiensten

x

*Elke zondagochtend een kindermoment in
de dienst. Op de zondagen dat er Bijbelklas
is, een verbinding maken met de Bijbelklas
*In ochtend- en avonddienst minimaal één
lied zingen uit Weerklank of andere
liedbundel die beter aansluiten bij de
beleving van jongeren
*Aanbod beter aansluiten voor jongeren
boven de 16 jaar (Maranatha, Catechese en
de Basis)
*Breng jongeren in contact met ouderen
(met dezelfde interesses, of elkaar helpen of
samen praten over studiekeuze o.i.d.)
3. Zet Jezus en Zijn boodschap centraal.
*I.s.m. de jeugd een jeugddienst
organiseren.
*Methodiek catechese aanpassen voor de
jongere groep.
*Voortgezette catechese voor 18+ groep
opzetten
*Informatieavond organiseren over
Belijdeniscatechisatie

x
x
x

x
x

x
x
x
x
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4. Werk aan een warme gemeenschap.
* De Hof wordt opgeknapt in het komende
seizoen 2020-2021. Als de grote
verbouwing vertraging oploopt zullen er
kleine aanpassingen worden gedaan in de
kelder ruimte om op deze wijze de ruimte
aan de eisen van deze tijd te laten voldoen.
We vragen aan de samengestelde commissie
of zij hiervoor willen zorgdragen.

x

* De jongeren van 17+ worden uitgenodigd
voor een gezamenlijke bijeenkomst op
zondag na of voor een kerkdienst.

x

x

* De jeugdcommissie of de Basis
organiseert een diner waarbij jongeren bij
verschillende gemeenteleden worden
uitgenodigd voor verschillende gerechten
(voor- hoofd en nagerecht).
*Jongeren persoonlijk uitnodigen voor de
verschillende catechese groepen.

x

*Alle jeugd ontvangt een persoonlijke kaart
voor de Pinksteren

x

5. Geef in alles aandacht aan jongeren en aan jonge gezinnen.
* Er wordt een jeugdwerk-ondersteuner
aangesteld om de jeugdouderling te helpen.

x

* De jeugdouderling neemt jaarlijks contact
op met ouders van jonge kinderen onder de
12 jaar om te informeren naar hun welzijn
en of zij voldoende
aansluiting/ondersteuning ervaren vanuit de
kerk.
* De Jeugdouderling gaat na catechesebijeenkomsten met twee tot drietal jongeren
in gesprek. Om op deze wijze te vernemen
wat leeft onder jongeren.
*Draaiboeken vaststellen van alle
aangeboden activiteiten en deze actueel
houden. (t.b.v. informeren en overdragen.)

x

*Inzicht in budgetten per club

x

x

x

x

x

x

x
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6. Wees relevant voor anderen.

*In samenwerking met de andere kerken in
Zwartebroek-Terschuur deelnemen aan een
diaconaal project.
* Met de jongeren (12+) een activiteit
organiseren waarbij kan worden
deelgenomen aan een georganiseerde
bijeenkomst van de HGJB of aan een
landelijk christelijk evenement.

x

x
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Bijlagen draaiboeken:
Er zijn draaiboeken opgesteld voor alle clubs/verenigingen van het jeugdwerk.
Deze draaiboeken zijn de leerlijnen van onze kerkelijke gemeente. Een leerlijn is de rode
draad waarin het onderwijs van de kerk van 0 tot 21 jaar concreet wordt gemaakt en
daardoor kunt borgen. Het uiteindelijke doel van de leerlijnen is het brengen van de jongeren
tot God (Het doen van geloofsbelijdenis.)
Verder staat alles nu beschreven in deze draaiboeken. Denk aan jaaroverzichten, gebruik
methode, leidinggevenden, aantal vergaderingen etc.
Doel is om bij wisseling van leidinggevenden, de afspraken geborgd te hebben in een
document, zodat de opzet en afspraken en opzet helder blijven.
De draaiboeken zullen jaarlijks bijgewerkt worden.

1.

Draaiboek De Kinderoppas

2.

Draaiboek De Bijbelklas

3.

Draaiboek De Jeugdhof

4.

Draaiboek De VBW

5.

Draaiboek Catechisatie

6.

Draaiboek J.V. Eben Haezer

7.

Draaiboek J.V. Maranatha

8.

Draaiboek Kring 2.0

9.

Draaiboek De Jeugdcommissie
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