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1 Inleiding 
 
Voor u ligt een nieuw beleidsplan voor het jeugdwerk in de Protestantse Gemeente Workum. Het vorige beleidsplan was gedateerd. Bovendien 
heeft de gemeente in de eerste jaren na de fusie haar ‘draai’ moeten vinden. Dat geldt ook voor het jeugdwerk. Nu we een aantal jaren verder 
zijn, willen we kijken hoe een en ander loopt. Wat goed gaat en waar verbetering nodig is. Dit beleidsplan is geschreven als onderdeel van het 
totale beleidsplan van onze gemeente, maar is in eerste instantie bestemd voor iedereen die met en voor de jeugd in onze gemeente werkt: de 
jeugdambtsdragers, de jeugdraad en de geledingen die daarin vertegenwoordigd zijn en alle anderen. Dit beleidsplan is niet bedoeld als 
spoorboekje, maar als richtlijn.  
 
Werkwijze 
Onder leiding van JOP coach Albert Weemstra is de jeugdraad begonnen met een inventarisatie van wat er momenteel in de gemeente gebeurt en 
hoe de medewerkers en leiding van het jeugdwerk zaken ervaren. Vervolgens is er uit de jeugdraad een werkgroep gevormd, die het beleidsplan   
heeft geschreven. Deze werkgroep bestaat uit jeugdouderling Els de Bok, Paulina de Vries  namens de kinderkerk, Jan Bosje als voorzitter van de 
Jeugdraad en de predikanten Dingena Hasper en Giel Schormans. Zij hebben een sterkte-zwakte analyse gemaakt bij de diverse onderdelen van 
het jeugdwerk en aan de hand daarvan beleidsvoorstellen in een beleidsplan geformuleerd. Dit concept ligt nu voor u. Het  beleidsplan zal 
vervolgens in de diverse geledingen van het jeugdwerk en de kerkenraad worden besproken. 
 
Missie en visie 
Jongeren en de kerk zijn geen vanzelfsprekende combinatie. De meeste jongeren in onze gemeente keren de kerk de rug toe. Dat past helaas in 
een landelijk beeld en heeft vele oorzaken, waar boeken vol over geschreven zijn. Ontkerkelijking, een dominante jeugdcultuur (d.w.z. een eigen 
taal, eigen gewoontes en codes die je moet volgen om er bij te horen), de concurrentie met het enorme aanbod aan andere activiteiten, een 
vriendenkring waarin gelovige jongeren of partners niet gevonden worden, ouders bij wie de kerkelijke betrokkenheid gering is en die moeite 
hebben met de geloofsoverdracht, een kerkelijke cultuur en taal die niet aansluit bij de denkwijze van jongeren, oorzaken genoeg te noemen. De 
kerkverlating door jongeren baart ons zorgen. Want de kerk heeft jongeren nodig. Zij zijn de kerk van morgen. De christenen van de toekomst. 
De kerk heeft jongeren nodig omdat zij een gemeenschap is waar alle generaties elkaar ontmoeten om samen God te loven en te zoeken. 
Jongeren kunnen leren van ouderen en ouderen van jongeren. We kunnen niet zonder elkaar. De kerk heeft jongeren nodig, maar jongeren 
hebben ook de kerk nodig. De kerk zal echter rekening moeten houden met het feit dat veel jongeren geen kennis hebben van de kerkelijke 
cultuur. Om in een snelle cultuur bezig te zijn met de ‘trage vragen’ om te leren wie God is, en wat zijn bedoeling is met deze wereld en ons 
leven. Dat is dan ook de missie van ons jeugdwerk: jongeren te leren en voor te leven wat het betekent om discipel van Jezus Christus te 
zijn. Anders gezegd: hen in te wijden in het leven vanuit een persoonlijke relatie met de God van onze Heer Jezus Christus.   
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Visie 
Het kerkelijk leven valt samen te vatten in vier woorden: gemeenschap, vieren, leren en dienen.  
 
Gemeenschap 
Gemeenschap met God in de eerste plaats. Door te leren bijbellezen en te bidden en het bijwonen van diensten.  Jongeren hebben mensen nodig 
die vanuit hun eigen ervaring hen de weg kunnen wijzen naar God.  
 
Gemeenschap ook met elkaar.  
Wij hopen dat de gemeente een plaats is waar jongeren geloofsgenoten ontmoeten. En waar zij kunnen spreken over hun levensvragen. Dat kan 
zowel op zondag in de kerk als ook door de week. Het bezoeken van bovenplaatselijke activiteiten kan daarin erg stimuleren. Ons ideaal is dat 
jongeren en ouderen elkaar meer ontmoeten, dat ouderen daar zijn waar jongeren te vinden zijn, en dat het niet twee groepen zijn die naast elkaar 
leven. In de huidige situatie zijn vooral de catechisatie, de jeugdkerk en de jeugddienstcommissie zulke ontmoetingsplaatsen.  
 
Vieren 
Als gemeente zijn we geroepen Gods grote daden te verkondigen en te vieren. Dat geldt voor jong en oud. Dat vraagt oefening. Jong geleerd is 
oud gedaan, geldt ook voor de kerkgang en het beluisteren van preken. Dat vraagt van kinderen en hun ouders inspanning. Wie wil groeien in het 
geloof zal daar moeite voor moeten doen. Wie kinderen te lang weghoudt bij de woordverkondiging, maakt het voor hen steeds moeilijker zich 
de kunst van het luisteren eigen te maken. Tegelijk vraagt dit ook inspanning van de gemeente en de predikanten. Om kinderen op zo’n wijze bij 
de gewone zondagse dienst en verkondiging te betrekken dat zij het gevoel hebben dat het ook over hen gaat! Bij het verkondigen van Gods 
Woord speelt de kinderkerk de eerste jaren in een kinderleven een grote rol.  
 
Leren 
Geloof is iets waarin je ingewijd moet worden door anderen. Wat woorden en bijbelverhalen betekenen spreekt niet voor zichzelf. Zonder kennis 
van de bijbel en de kerkelijke cultuur waar je deel van uit maakt, is het moeilijk te ontdekken wie God is. Hier ligt een grote taak voor ouders. 
Leren is meer dan kennis tot je nemen. Jongeren hebben rolmodellen nodig die hen voorleven wat het betekent een levende relatie te hebben met 
de Heer. Geloven leer je door het van de ander af te kijken. Daar kan meer dan tot nu toe aandacht aan worden besteedt. Dat neemt niet weg dat 
de overdracht van kennis juist in de eerste jaren van groot belang is en dat er in de gemeente ruimte moet zijn voor de moeilijke vragen die ook 
jongeren vaak hebben. Maar ook op latere leeftijd blijft leren van belang.  
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Dienen 
Geloof dient gestalte te krijgen in het alledaagse leven. De zondag en de maandag zijn aan elkaar verbonden. Wij hopen dat de gemeente een 
plaats is waar jongeren worden gestimuleerd om Jezus te volgen en hart voor de ander te krijgen. Jeugddiaconale projecten als World Servants 
zijn voor jongeren een enorme stimulans.  
 
 
 
De indeling van het rapport  
Dit beleidsplan bestaat uit de volgende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt een analyse van het huidig jeugdwerk gemaakt. Op basis hiervan 
worden een aantal aanbevelingen gedaan voor herziening van de organisatie en het huidig aanbod van het jeugdwerk. Vervolgens in hoofdstuk 
drie worden doelstellingen voor het nieuwe beleidsplan 2011-2015 geformuleerd. Tenslotte in hoofdstuk vier worden de doelstellingen vertaald 
naar concrete actiepunten.  
 
 
 
Tenslotte 
Jeugdwerk is geen geïsoleerd beleidsterrein. Geloofsopvoeding begint bij de ouders. Zonder hun medewerking en commitment zal het vrijwel 
onmogelijk zijn om jeugdwerk tot bloei te brengen. Daarom maakt dit jeugdbeleidsplan deel uit van het bredere beleidsplan voor de hele 
gemeente waarin ook aandacht is voor de (jonge) gezinnen. In zijn algemeenheid moet benadrukt worden dat het van belang is dat de gehele 
gemeente betrokken is bij het jeugdwerk. Dit is niet een zaak van ouders of jeugdwerkers alleen. Kernwoorden hierbij zijn verbinden en 
verdiepen.  
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2 Sterkte zwakte analyse 

 
De sterkte zwakte analyse van het jeugdwerk is opgebouwd uit twee delen, namelijk een kwantitatieve analyse (cijfers) en een kwalitatieve 
analyse van de organisatie en het aanbod van het jeugdwerk. Deze analyse leidt tot aanbevelingen, die de basis zijn voor de doelstellingen en het 
activiteitenprogramma van het jeugdwerk voor de komende vijf jaar. 
 
Kwantitatieve analyse 
 
Het jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Workum kent vier doelgroepen en telt in 2010: 
1. 0-3 jaar: 58 kinderen ( ca. 3 % van de gemeente); 
2. 4-<11 jaar: 181 kinderen ( ca. 10 % van de gemeente); 
3. 12-16 jaar: 90 kinderen (ca. 5 % van de gemeente); 
4. 17-22 jaar: 99 kinderen (ca. 5 % van de gemeente) 

 
Opgeteld is circa 23 procent van de Protestantse Gemeente Workum (428 kinderen/jongeren) de doelgroep van het jeugdwerk. Bijna de helft valt 
in de categorie kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar). 
 
De leeftijdsopbouw van de Protestantse Gemeente Workum komt nagenoeg overeen met de leeftijdsopbouw van de gemeente Nijefurd. 
Ongeveer 50 % van de kinderen/jongeren van de voormalige gemeente Nijefurd tevens lid is van de Protestantse Gemeente Workum. De groep 
46 jaar en ouder is oververtegenwoordigd in de Protestantse Gemeente (52 % van de gemeente). Er is dus sprake van een zekere vergrijzing. 
 
De leeftijdsopbouw van de Protestantse Gemeente Workum is in de periode 2005-2011 nagenoeg niet veranderd ( figuur 1). 
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	  Figuur	  1	  Protestantse	  gemeente	  te	  Workum	  verdeling	  naar	  leeftijd,	  2005-‐2011
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In de afgelopen 11 jaar waren er gemiddeld 10 dopelingen per jaar. 
Het aantal belijdende leden in 2010 in PG Workum laat een opmerkelijk beeld zien: 

 
2010 totaal aantal 

belijdende leden 
0 – 19 jaar 
belijdende leden 

20-39 jaar 
belijdende leden 

40-64 jaar 
Belijdende leden 

65 jaar en ouder 
belijdende leden 

PG Workum 767                100% 0                       0% 28                   3,7% 338               44,1% 401               52,3% 
Landelijke kerk 855.931         100% 675              0,01% 88.680        10,39% 385.747        45,1% 380.829        44,5% 
 
Opvallend is het lage percentage belijdende leden in de leeftijdsgroep 20-39 jaar.  Circa 4 procent van de belijdende leden vallen in de categorie 
20-39 jaar. Vergeleken met het landelijk percentage van 10 procent is dit cijfer opmerkelijk laag. Betekent dit dat het jeugdwerk geen vruchten 
afwerpt?      
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Kwalitatieve analyse 
 
 
Aanbod van het jeugdwerk 
Voor wat betreft het aanbod van het jeugdwerk zijn de volgende sterke en zwakke punten per doelgroep te benoemen: 
 
Doelgroep 1: 0-3 jaar:  
 
Aanbod jeugdwerk : Sterk Zwak 
    

1. Oppas  Veel vrijwilligers Kwaliteit locatie oppas 
Vrijblijvende afspraken over oppasdienst 
Inhoudelijke invulling 

2. Doopdiensten  Veel animo voor het laten dopen van 
kinderen 

Onvoldoende invulling van een vervolg na doop 

3. Minicursus 
geloofsopvoeding 

 Bij geboorte staan veel ouders stil bij hun 
relatie met God: het keuzemoment 
 

Kortlopend: niet structureel, geen vervolg 

 
 
Aanbevelingen: 
 

1. Oppas: de oppasdienst zou nog meer afgestemd moeten worden op de erediensten. Door bijvoorbeeld bij druk bezochte diensten meer 
oppassers in te roosteren. Ook kan “Kom in de Kring” worden geïntroduceerd, zodat tijdens de oppas ook met de allerkleinsten een 
Bijbelverhaal kan worden gelezen. 

2. Doop/geloofsopvoeding: er zou een vervolgtraject voor doopouders moeten worden ontwikkeld, waarbij stil wordt gestaan bij de 
geloofsopvoeding, betekenis van de doop etc. Dit “nazorgtraject” moet een aantal jaren doorlopen. 
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Doelgroep 2: 4-<11 jaar 
 
Aanbod jeugdwerk : Sterk Zwak 
    
KSG diensten : Goede opkomst/positieve diensten 

Missionair: breed publiek 
Inhoudelijke afstemming aanbod school en kerk 

    
Kinderkerk : Sterk team leidsters 

Goede methode  
(Vertel het maar) 
Aansprekende projecten 

Communicatie leiding en predikant/inhoudelijke 
ondersteuning is mager 
Afstemming met het totale jeugdwerk 

    
Club : Missionair: breed publiek Te weinig aansluiting bij landelijk werk  

( HGJB, YMCA, Youth for Christ) 
Programma is meer gericht op ontmoeten dan op 
inhoud (leerelement) 
Weinig inhoudelijke ondersteuning voor leidsters 

 
 
Aanbevelingen: 
 

1. KSG diensten: het succes van de KSG diensten kan verder uitgebreid worden door ook kinderen van de andere scholen uit te nodigen. 
Verder kunnen school en kinderkerk verder op elkaar worden afgestemd, bijvoorbeeld als het gaat om liedkeuze en thema’s voor 
bijbelverhalen. 

2. Kinderkerk: een structureel overlegmoment over de vertelling tijdens de kinderkerkdienst tussen leiding en predikant versterkt de inhoud 
van de vertellingen tijdens de kinderkerkdienst. Ook meer samenwerking zoeken met andere gemeenteleden bij de uitvoering van de 
werkzaamheden/projecten van de kinderkerk.  

3. Club: investeren in de toerusting van de leiding van club door middel van cursussen en zoeken naar een goede methode voor de clubs. 
Daarnaast is een structureel overleg tussen jeugdouderling en leiding gewenst om meer inhoudelijke ondersteuning te geven aan de 
leiding van de clubs. 
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Doelgroep 3: 12-16 jaar:  

 
Aanbod jeugdwerk  Sterk Zwak 
    
Club  Groot aantal deelnemers 

Enthousiasme 
Geen leiding 
Een goede methode ontbreekt: inhoud 
Samenwerking met jeugdouderling/predikant  

Jongerencatechese   Provider sluit goed aan bij belevingswereld 
van de doelgroep 

Lage opkomst door drukke agenda’s van de kinderen: 
veel concurrentie 
PR richting ouders 

Jeugdkerk  Goede overgang van kinderkerk naar “een 
volledige dienst bijwonen” 

Opkomst jeugd  
PR richting ouders 

Jeugddiensten  Organiseren door en voor jeugd 
Belevingswereld van jeugd laten zien aan 
ouderen in de gemeente 

Ochtenddienst geeft beperkte vrijheid  
Ouderen hebben soms moeite met jeugddiensten 
We missen de jeugd 12-20 jaar in de jeugddiensten 
Weinig PR rond de jeugddiensten  

 
 
 

Aanbevelingen: 
 

1. Club: investeren in de toerusting van de leiding van club en zoeken naar een goede methode voor de clubs. Daarnaast is een structureel 
overleg tussen jeugdouderling en leiding gewenst om meer inhoudelijke ondersteuning te geven aan de leiding van de clubs. Het is ook 
wenselijk dat jeugdouderlingen de clubs regelmatig bezoeken. 

2. Jongerencatechese: meer aandacht voor PR richting ouders, zodat meer bekendheid wordt gegeven aan het bestaan van de catechese.  
3. Jeugdkerk: onderzoeken of het in de huidige vorm moet worden voortgezet, gezien de lage opkomst van jeugd tijdens de diensten. 
4. Jeugddiensten: experimenteren met verschillende vormen van jeugddiensten op verschillende tijdstippen (bijvoorbeeld de methode 

Hemels Gelag). 
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Doelgroep 4: 17-22 jaar 

 
Aanbod jeugdwerk : Sterk Zwak 
Jeugddienstcommissie  Enthousiaste groep,  

goede opkomst 
Weinig structuur, onzekere toekomst 

Gespreksgroep 
jongvolwassenen (18+) 

 Sluit aan bij de doelstelling Opkomst is mager 
Link met hun belevingswereld 

Jeugddiaconaat  Veel ideeën 
Praktisch 

Nog in de kinderschoenen 

Jeugddiaconaat/ World 
Servants 

 World Servants is een bijzondere 
levenservaring: belangrijk voor jongeren 

Er is weinig contact tussen de groep jongeren en de 
kerk 

Belijdeniscatechese (17 +)  Dit jaar is er een goede opkomst  
 

Begin van groeiproces: jongeren komen niet uit 
zichzelf 

 
 
Aanbevelingen: 

 
1. Jeugddiensten: experimenteren met verschillende vormen van jeugddiensten op verschillende tijdstippen (bijvoorbeeld de methode 

Hemels Gelag, zie www.hemelsgelag.nl). 
2. De gespreksgroep jongvolwassenen laten vervallen en Youth Alpha introduceren onder verantwoordelijkheid van een jeugdouderling (zie 

ook www.youthalphagoes.nl). 
3. Jeugddiaconaat: opstart evalueren en het aanbod verder ontwikkelen/aanvullen ( zie bijlage 1). 
4. Belijdeniscatechese: belijdenis doen moet een vanzelfsprekende plek krijgen in de doorlopende leerlijn (zie bijlage 2)  
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Organisatie van het jeugdwerk 
De organisatie van het jeugdwerk is in onderstaand organogram weergegeven. De jeugdraad functioneert onder de kerkenraad. In de jeugdraad is 
een voorzitter, secretaris en penningmeester, jeugdouderlingen, jeugddiakenen en twee predikants afgevaardigd. De afzonderlijke commissies 
zijn de oppascommissie, kinderkerk, jeugdkerk, clubs, jeugddienstcommissie, jeugddiaconaat en catechisatie. Deze groepen functioneren los van 
elkaar.  
 

Organogram jeugdwerk Protestantse Gemeente te Workum 
 

 
 

 
Van belangenbehartiging naar schouder aan schouder 
Een van de uitkomsten van het onderzoek, dat is uitgevoerd door dhr. Weemstra, is dat de diverse geledingen in het jeugdwerk weinig 
samenhang vertonen. Het zijn ‘eilandjes’ met ieder hun eigen taak. Er leeft – volgens dit onderzoek – bij jeugdwerkers een groot verlangen iets te 
betekenen voor de jeugd. Dat is heel positief. Jeugdwerk wordt daarbij wel vaak gezien als het behartigen van de belangen van de jeugd. Maar 
het woord belangen behartigen veronderstelt een context van conflicterende belangen en onderhandelen. Wie zijn taak zo opvat zou kunnen 
denken dat de ‘ ‘belangen’ van jongeren in de gemeente heel anders zijn dan de ‘belangen’ van andere groepen in de gemeente. Resultaat is dat 
er een sfeer kan ontstaan waarin de diverse commissies en geledingen in het jeugdwerk zich vooral richten op hun eigen deelgebied en het 
bredere zicht op gemeente-zijn kwijtraken. Het lijkt soms of er een kloof wordt ervaren tussen kerkenraad en commissies, ouderen en jongeren. 
Een kloof die niet nodig hoeft te zijn. Als het goed is hebben jongeren en ouderen het zelfde belang. We willen allemaal dat mensen in aanraking 
komen met God en leren wie Hij is. In die zin zou een cultuuromslag gewenst zijn: van groepen die opkomen voor hun eigen deelbelang, naar 
groepen die schouder aan schouder werken aan dezelfde missie in onderling vertrouwen en goed overleg. 
 

Kerkenraad 

Jeugdraad 

Jeugdouderling 1 Jeugdouderling 2 Jeugdouderling 3 Jeugdouderling 4 Jeugddiakenen Predikanten 

Kinderkerk Jeugddienst / Club KSG /Oppas Jeugddiaconaat Catechese	  
Vorming en toerusting 

Jeugdkerk / PR 
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Goed overleg en overstructurering 
Wat ook opvalt is dat gelukkig veel gemeenteleden zich in willen zetten voor de jeugd. Tegelijk ervaren jeugdwerkers dat veel van hun tijd 
opgaat aan vergaderen. Bij nadere beschouwing is het jeugdwerk erg ingewikkeld georganiseerd. En in zekere zin top down. Aan de top staat een 
jeugdraad waarin alle vertegenwoordigers van de geledingen elkaar ontmoeten. Daarbij zitten ook de jeugdouderlingen die de link met de 
kerkenraad vormen. Daaronder functioneren dan de diverse geledingen van het jeugdwerk. Sommigen (vooral de jeugdouderlingen en de leden 
van de jeugdraad) hebben alleen maar een bestuurlijke taak en niet een concrete taak in het uitvoerende jeugdwerk. Dat werkt formalisering en 
afstand in de hand. Beter zou het zijn om bottom up te gaan werken. Dat betekent alleen dan vergaderen als er aanleiding toe is (bijvoorbeeld 
rond de paas en kerstprojecten). Dus vanuit concrete taken komen tot een overlegstructuur. En die vergaderingen dan te laten bijwonen door 
vertegenwoordigers die concrete taken in het jeugdwerk uitvoeren. Dat voorkomt dat vergaderen een abstracte bezigheid gaat worden, een doel in 
zichzelf. Bestuurlijk zou er dus een en ander vereenvoudigd kunnen worden.  
Jeugdouderlingen vormen het gezicht van de kerk voor jongeren, maar zijn nu vooral bezig met vergaderen en werken soms helemaal niet samen 
met hun doelgroep. Het zou beter zijn - en voor hen zelf waarschijnlijk ook stimulerender - als zij meer contact zouden hebben met de jeugd en 
concreet betrokken zijn bij een deel van het jeugdwerk. Dat is immers hun belangrijkste opdracht: vertrouwenspersoon en rolmodel voor de 
jongeren zijn. De jeugdouderlingen en diakenen zouden een deel van de coordinerende taak van de jeugdraad kunnen overnemen. De jeugdraad 
kan dan de frequentie van haar vergaderingen verminderen. Het wordt dan meer een jaarlijks platform voor ontmoeting, toerusting  en gesprek.  
 
 
Samenvattend zijn voor wat betreft de organisatie van het jeugdwerk de volgende zwakke en sterke punten te benoemen: 
 
Sterke punten  Zwakke punten 
   
Veel vrijwilligers, goede inzet  Overstructurering en veel overleg 
Projectmatig werken (paasproject/kerstproject)  Weinig samenwerking tussen commissies 
  Vergaderen om het vergaderen 
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3 Doelstellingen beleidsplan jeugdwerk 2011-2015 
 
Voorgaande analyse en aanbevelingen leiden tot de volgende doelstellingen voor het jeugdwerk Protestantse Gemeente Workum 2011-2015: 
 

1. Doorlopende leerlijn: structureel aanbod van geloofsverdieping, verdeeld in vier doelgroepen/leeftijdsklassen (2012). 
 

2. Aansluiten bij belevingswereld/behoeftes in verschillende levensfases: Per doelgroep doelen stellen en activiteiten organiseren die 
aansluiten bij de specifieke behoeften en manier van communiceren van de verschillende doelgroepen (2011).  

 
3. Samenhang waarborgen: samenwerking bevorderen tussen de verschillende organisatoren van verschillende activiteiten door de 

organisatie van het jeugdwerk aan te passen. Dit vraagt om herziening taken jeugdouderlingen en jeugdraad (2013) en een cultuuromslag: 
commissies werken niet naast, maar met elkaar aan dezelfde missie in onderling vertrouwen en goed overleg. 

 
  
Ad 1 Totaaloverzicht structurele leerlijn ideaalbeeld  
In de visie zijn vier onderdelen van het kerkelijk leven benoemd: gemeenschap, vieren, leren en dienen. In de komende vijf jaar zal extra nadruk 
liggen op het element “Leren”, door voor elke doelgroep een leeractiviteit te benoemen. Op deze manier ontstaat een doorlopende leerlijn (zie 
bijlage 2). 
 
 
Ad 2 Doelgroepenbeleid (2011-2015): 
Binnen het jeugdwerk wordt gewerkt met vier doelgroepen. De doelstellingen per doelgroep zijn: 
 
Doelgroep 1 (0-4 jarigen):  
Het aanbod van het inhoudelijk jeugdwerk voor de doelgroep 0-4 jarigen intensiveren en verbeteren. Daarnaast de nadruk leggen op jonge ouders 
in de eerste programmaperiode omdat zij een sleutelrol spelen in het begin van de doorlopende leerlijn. Dit beleid overnemen in het beleidsplan 
van de totale gemeente.  
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Doelgroep 2 (4-11 jarigen):  
Kinderen Bijbelse kennis bijbrengen;  
Kinderen vertrouwd maken met het lezen uit de Bijbel, het vieren van een kerkdienst en het samen bidden; 
Kinderen een relatie laten krijgen met de Protestantse Gemeente. 
 
Doelgroep 3 (11-15 jarigen): 
Jongeren ondersteunen bij hun zoektocht naar God op een eigentijdse manier. 
Jongeren uitdagen en uitnodigen Jezus te volgen (discipelschap) door zelf een voorbeeld te zijn. 
 
Doelgroep 4 (16-22 jarigen): 
Jongeren begeleiden naar het maken van een zelfstandige keuze in het geloof. 
 
Deze doelen worden in hoofdstuk vier uitgewerkt in concrete acties in een activiteitenprogramma voor de vier doelgroepen.  
 
Ad 3 Samenhang waarborgen 
 
Jeugdouderlingen en jeugddiakenen dragen de eindverantwoordelijkheid voor het jeugdwerk. Zij sturen aan en houden de samenhang in de gaten 
door onderling te overleggen en te coördineren. 
 
Jeugdambtsdragers vergaderen alleen naar behoefte. Voor Pasen en Kerst is een samenkomst met allen die betrokken zijn bij de projecten 
wenselijk. Daarnaast een beperkt aantal keer met vertegenwoordigers van alle commissies en jeugdouderlingen en jeugddiakenen vergaderen.    
 
De jeugdraad wordt een platform voor ontmoeting, gesprek en toerusting en vergadert op termijn maximaal vier keer per jaar. 
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4 Activiteitenprogramma per doelgroep (2011-2015)  

 
De doelstellingen in hoofdstuk 3 worden in dit hoofdstuk uitgewerkt tot een concreet activiteitenprogramma. Per actiepunt wordt aangegeven wie 
de trekker is. Ook wordt aangegeven op welke termijn het actiepunt kan worden opgepakt. Het actiepunt kan naar eigen inzicht worden ingevuld, 
waarbij wel rekening wordt gehouden met het ontwikkelingsniveau en de manier van communiceren van de kinderen/jongeren. 

 
 
Doelgroep 1 : 0-< 4 jarigen 
   
Doelstelling : Het aanbod van het inhoudelijk jeugdwerk voor de doelgroep 0-4 jarigen intensiveren en verbeteren. 
   
  Organisatie Communicatie Inhoudelijke invulling Tijdpad Trekker 
Actiepunten :  
Nazorgtraject doopdienst    ** 2011-2015 Predikant 
Inhoud doopgesprek    ** 2011-2015 Predikant 
Introductie “Kom in de kring” 
bij de oppasdienst 

   ** 2011 Jeugdouderling  4 

Oppasdienstrooster nog meer 
afstemmen op kerkdiensten 

 * *  2011-2015 Oppascommissie 

Kwaliteitscheck oppas  **   2012 Oppascommissie 
Activiteit voor peuters in 
winterwerkprogramma 

 **   2012 Jeugdouderling 4 
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Doelgroep 2 : 4-11 jarigen 
   
Doelstelling : Kinderen Bijbelse kennis bijbrengen;  

Kinderen vertrouwd maken met het lezen uit de Bijbel, het vieren van een kerkdienst en het samen 
bidden; 
Kinderen een relatie laten krijgen met de Protestantse gemeente. 
 

   
  Organisatie Communicatie Inhoudelijke invulling Tijdpad Trekker 
Actiepunten :  
   
Wekelijks contactmoment 
leiding Kinderkerk/predikants 

   ** 2011-2015 Predikant 

Uitnodiging KSG breder: alle 
scholen een uitnodiging, meer 
nadruk op PR 

  **  2011-2015 Jeugdouderling 4 

Introductie Rock Solid en 
toerustingsweekend voor 
leiding club 

   ** 2012 Jeugdouderling 3 

Structureel overlegmoment 
jeugdouderling en clubleiding 

   ** 2011-2015 Jeugdouderling 3 
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Doelgroep 3 : 11-15 jarigen 
   
Doelstelling : Jongeren ondersteunen bij hun zoektocht naar God op een eigentijdse manier. 

Jongeren uitdagen en uitnodigen Jezus te volgen (discipelschap) door zelf een voorbeeld te zijn. 
  Organisatie Communicatie Inhoudelijke invulling Tijdpad Trekker 
Actiepunten :      
       
Catechese, sociale netwerken 
benutten en doorgaan met 
Provider  

:  * * 2011-2015 Predikant 
 

12 plus Club opzetten, leiding 
werven en inhoudelijk 
ondersteunen 

: * * * 2011 Jeugdouderling 3/ 
predikant 

       
Jongerencatechese (13-16), de 
leiding inhoudelijk 
ondersteunen  

:   ** 2011-2015 Predikant 

       
Jeugddiensten ’s middags 
organiseren en methode 
Hemels gelag gebruiken, 
aandacht aan PR besteden 

: * * * 2012 Jeugdouderling 3/ 
Predikant 

Jeugddiaconaat verder 
ontwikkelen, aandacht voor 
PR bij diaconale projecten 
 

: * * * 2011-2014 Jeugddiakenen en 
Predikant 

World Servants bekendheid 
geven 

  **  2011-2013 Jeugddiakenen en 
Predikant 
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Doelgroep 4 : 16-22 jarigen 
     
Doelstelling : Jongeren begeleiden naar het maken van een zelfstandige keuze in het geloof 
     
  Organisatie Communicatie Inhoudelijke invulling Tijdpad Trekker 
Actiepunten :      
Jeugddienstcie nieuwe leiding  **   2011 Jeugdouderling 3 
Jeugddienstcie duidelijke 
inhoud 

   ** 2011 Jeugdouderling 3/ 
Predikant 

Jeugddiaconaat verder 
ontwikkelen 

 * * * 2011-2015 Jeugddiakenen/ 
predikant 

Youth Alpha starten voor de 
groep 16 jaar en ouder 

 **  * 2012 Jeugdouderling 3/ 
Predikant 

PR rond activiteiten   **  2011-2015 Jeugdouderling 1 
Bij belangrijke momenten 
aanwezig zijn, communiceren 
via de moderne 
communicatiemiddelen, zoals  
hyves 

  ** * 2011-2015 Jeugdambtsdragers/ 
Predikant 

Belijdeniscatechese    ** 2011-2015 Predikant 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 

 
Taakomschrijving bestuur jeugdraad: 
 
• Uitwisselen van ideeën, koppelen van informatie en aansluiten van methoden; 
• Het verzorgen van voldoende financiële middelen voor alle jeugdwerk; 
• Uitvoering beleidsplan/jeugdbeleid. 
 
Voorzitter: 

1. voorbereiden van de vergadering (2x per jaar); 
2. leiden van de vergadering; 
3. opening /sluiting verzorgen. 

 
Secretaresse: 

1. notuleren van de jeugdraadsvergaderingen + notulen versturen 
2. post en e-mail doorlezen, sorteren, doorsturen. 
3. agenda voor de vergadering verzorgen + versturen 
4. ingekomen notulen van andere afdelingen doorsturen naar jeugdraadsleden 

 
Penningmeester: 

1. rekeningen betalen 
2. boekhouding op orde houden (incl. kinderkerk) 
3. financieel jaaroverzicht maken 
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Taakomschrijving Jeugddiaconaat 
 
Een jeugddiaken is iemand die: 

1. aanwezig wil zijn in de leefwereld van jonge mensen; 

2. het leuk vindt om te pionieren, enthousiast is; 

3. geïnteresseerd is in de ideeën van jonge mensen; 

4. bereid is een netwerk op te bouwen, zichtbaar en herkenbaar te worden binnen de gehele gemeente; 

5. contact houdt met de jongeren d.m.v. kerknieuws, plaatselijke krant enz. 

6. wil samenwerken met andere kerken, bijvoorbeeld door het uitwisselen van informatie met andere jeugddiakenen.  

Het doel van jeugddiaconaat is: 

1. Jongeren leren naar hun naaste om te zien, zowel dichtbij als veraf, en indien nodig op een  enthousiaste manier de helpende hand te 
bieden. 

2. Als onderdeel van de gemeente enkele jaarlijks terugkerende activiteiten te organiseren zoals bijvoorbeeld: 

• ieder jaar de spaarboxjes in de veertigdagentijd;  

• een bepaalde jeugddienst met een diaconaal thema; 

• een kerstactie. 

3.  Betrokken zijn en eventueel deel uitmaken van de overige kerkelijke activiteiten. 
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Taakomschrijving Jeugdouderling 

Pastor, is de jeugdouderling in het contact met jongeren, 
Onze pastorale zorg gaat uit naar alle thuis wonende kinderen. 
Deze taak houdt ook in dat wij ingeschakeld worden door de ouderlingen of predikanten bij ziekte van een jongere of een 
zorgelijke thuissituatie. Wij de bloemen rondbrengen als jongeren geslaagd zijn in de gemeente dus ook bij blijde 
gebeurtenissen contact hebben. Wij ons blijven bezig houden hoe de belevingswereld van jongeren is en wat hun levensvragen 
zijn ten opzichte van het geloof in God. 
 
Tolk, is de jeugdouderling van jongeren naar de gemeente en kerkenraad en omgekeerd. 
Dit houdt in dat wij een luisterend oor zijn tijdens vergaderingen of bijeenkomsten. 
Dit geldt voor alle 7 de jeugdafdelingen. 
 
Coördinator en stimulator, is de jeugdouderling met betrekking tot het jeugdwerk 
Dit houdt in dat wij tijdens vergaderingen of bijeenkomsten het jeugdwerk ondersteunen, nieuwe ideeën 
aandragen en het beleidsplan helpen uitvoeren. Samenhang creëren tussen de diverse groepen. 
De jeugdleiding begeleiden en indien nodig adviseren, bijvoorbeeld d.m.v. cursussen bijscholen of nieuw 
materiaal aandragen. 
De jongerenrubriek schrijven in het Kerknieuws om zo de jeugd op de hoogte te houden van diverse 
actualiteiten op kerkelijk gebied. De hyvespagina onderhouden. 
 
 
Doelstellingen van de jeugdouderlingen 
 
• Als pastor, tolk, coördinator en stimulator daar zijn waar de jongeren zijn. 
• We willen de jeugd, ieder op eigen (leeftijd) niveau bekend maken met de bijbel en God. 
• De samenwerking in de gemeente verbeteren tussen jong en oud, want gemeente zijn we samen van 0 tot 100 jaar. 
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Taken 
 
Eén jeugdouderling heeft een centrale rol: 
- kerkenraad, (6x per jaar) 
- moderamen.(6x per jaar) 
- jeugdraad (2x per jaar = nieuw voorstel) 
- PR via jongerenrubriek en hyves 
- landelijke activiteiten bezoeken 
- uitvoering jeugdbeleidsplan in de gaten houden 
 
De overige jeugdouderlingen: 
- daar aanwezig zijn waar de jeugd is 
- ieder heeft één wijk met diverse secties waarin je het jeugdpastoraat behartigd 
- pastoraalberaad (2x per jaar) 
- bloemen brengen bij geslaagden, 
- bij 18 jarigen een bezoekje brengen met keuze cadeau, bijbel of dagboek 
- afkondigingen jeugddiensten en KSG diensten of ouderling van dienst (consistoriegebed) 
- contactpersoon van één of meerdere jeugdonderdelen 
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Bijlage 2 Doorgaande leerlijn (grijs gearceerd) 
 

Doelgroepen Gemeenschap 
 

Vieren Leren Dienen 

0-<4 jaar     
 De zegen 

bijwonen in de 
kerk 

Doop Methode “Kom in de 
Kring” 

 

 Activiteiten via 
blauwe boekje 
Ballorig 

 Doopgesprekken 
Nazorgtraject doop 

 

4-<11 jaar     
 Club  Kinderkerk Groet /bloem 

meegeven tijdens 
Pinksteren 

 Activiteiten via 
blauwe boekje: 
detectivespel 

KSG diensten Introductie Rock 
Solid op club 

Jeugddiaconie 

11-15 jaar     
 Activiteiten via 

blauwe boekje: 
koken 

Overstap van 
kinderkerk naar 
jeugdkerk 

Kinder-/jeugdkerk Jeugddiaconie 

 12+ club Jeugddiensten Huiscatechese 12-13 
Huiscatechese 14-16 

 

16-22 jaar     
   Youth Alpha  Jeugddiaconie 
     
 Activiteiten via 

blauwe boekje: 
Tapas maken 

Belijdenis Belijdeniscatechese  World Servants 

 


