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PKN Gereformeerde Kerk Ten Boer 

     4Toen zei Jezus: ‘Laat die kinderen bij me komen. 

Houd ze niet tegen, want Gods nieuwe wereld is er 

juist voor hen.’ 15En Jezus legde zijn handen op hen. 

Daarna ging hij weer verder. (Mat. 19: 13-15, Bijbel 

in gewone taal) 
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Inleiding 
De Gereformeerde Kerk (PKN) in Ten Boer is een levendige gemeente waarin relatief veel kinderen, 

jongeren en jongvolwassenen actief zijn. De gemeente is te typeren als een ontspannen orthodoxe 

kerk, waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn en de onderlinge relaties belangrijk zijn. De 

gemeente is verbonden met het dorp, maar trekt ook mensen uit de nabije regio.  

De gemeente vindt het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in jeugd en jongvolwassenen. Daartoe 

heeft ze per februari 2019 één van de predikanten gedurende twee jaar voor 4 uur per week 

vrijgesteld om het jeugd en jongerenwerk extra te ondersteunen. Er zijn veel vrijwilligers die zich op 

inzetten voor jeugd en jongeren, er wordt dan ook veel georganiseerd. We zijn dankbaar voor alles 

wat er al gebeurt, maar voelen ook de noodzaak om onze jongeren te helpen groeien in hun geloof 

en ze een plek te geven in de gemeente. In dit beleidsplan blikken we terug op de afgelopen jaren en 

zetten we een lijn uit voor de komende jaren. 

Dit beleidsplan is werk in uitvoering, het is onze intentie dat het richtinggevend is, maar ondertussen 

zullen we waar nodig evalueren en bijstellen. Ik heb het geschreven, maar de jeugdouderlingen en de 

kerkenraad hebben meegelezen en meegedacht. Ook heb ik met een deskundige op het gebied van 

jeugdwerk gesproken en op meerdere momenten onze jongeren en jeugdwerkers uitgenodigd om 

mee te denken. (zie bijlages) 

In het geloof dat we deze opdracht hebben ontvangen van onze Heer Jezus, die ons vraagt Hem na te 

volgen en Zijn lammeren te hoeden, 

September 2019, 

Ds. Inge de Rouwe 
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1 Evaluatie beleidsplan 2016-2020 
 

Ik begin met het terugblikken op de doelstellingen die eerder geformuleerd zijn. In het beleidsplan 

van de Gereformeerde Kerk Ten Boer 2016-2020 staat het volgende over het jeugdwerk: 

Inspiratie vanuit de bijbel 

‘laat de kinderen tot mij komen’ (Matt. 19: 13-15)  

‘geloven als een kind’ (Matt. 18:2-6) 

Wie zijn wij 

Door het organiseren van activiteiten voor de jeugd willen we Jezus Christus zichtbaar maken 

op een niveau dat bij hen past, in verschillende leeftijdsgroepen. We willen hen vertrouwd 

maken met God, Jezus en de Bijbel. Naast het overdragen van kennis door het op een 

begrijpelijke manier vertellen en uitleggen van verhalen uit de Bijbel vinden we het ook 

belangrijk om aandacht te besteden aan de beleving van geloof. Hoe uit dit zich in houding en 

gedrag en hoe vertaalt dit zich naar de dagelijkse praktijk van de samenleving. 

Wat willen we bereiken 

Wij willen de jeugd betrokken houden bij de kerk, ze enthousiast maken voor het geloof en ze 

een goede basis meegeven waarmee ze later zelf hun geloofskeuzes kunnen gaan maken. De 

basis die wij de jeugd willen meegeven bestaat uit normen en waarden, kennis van het geloof 

en kennis van God en Jezus. Maar ook wat je voor een ander wilt betekenen door vanuit 

dezelfde basis met elkaar om te gaan. Wij willen de jeugd een veilige vertrouwde plek geven 

om met elkaar over het geloof te praten en plezier met elkaar te hebben en hier dmv 

verschillende activiteiten een goede balans in vinden. We willen de jongeren een kans geven 

om zich te verdiepen in zichzelf. We willen hen het vertrouwen en de mogelijkheid geven om 

hun talenten binnen en buiten de gemeente te ontwikkelen, waarbij ze mogen ervaren dat ze 

allemaal uniek zijn en allemaal even waardevol, hoe verschillend ze ook zijn. 

Hoe gaan we dit bereiken? 

Wij willen dit bereiken door activiteiten die we nu organiseren te continueren en de komende 

jaren speciale aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen: 

Betrokkenheid jongeren kerkdienst  2017  2019 

Tienerdiensten opzetten   2016  2020 

Aansluiten bij landelijke activiteiten  2016  2017 

CJV goede balans tussen plezier/serieus  2016  2018 

Geloofsopvoeding, rol ouders vergroten  2017  2019 

Gebruik inrichting Blister   2016  2017 
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2 Wat is er tot nu toe gerealiseerd? 
 

In de volgende paragrafen werk ik de punten uit die in het beleidsplan 2016-2020 zijn genoemd. Wat 

is er gerealiseerd en wat vraagt onze aandacht nog? 

2.1 Betrokkenheid jongeren bij kerkdienst 
Er zijn het afgelopen jaar geen aparte tienerdiensten gerealiseerd, maar er zijn wel meer diensten 

gekomen waarin kinderen en jongeren meedenken en invulling aangeven. Voorbeelden hiervan zijn:  

• CJV diensten 

• School/kerkdienst 

• Belijdenisdienst Pasen 

• Dienst met kinderkoor 

• Afscheidsdienst groep 8 

• Dienst met huisband: weg met de bijbel 

• Gezinsdiensten 2x per jaar zondagmiddag 

• 2e paasdag 

• 2e kerstdag 

Het valt op dat er vanuit verschillende doelgroepen wordt meegewerkt/ meegedacht. Dit gaat over 

het algemeen soepel en met veel plezier. Kinderen en jongeren voelen zich vrij om mee te denken en 

mee te werken.  Het format van de dienst wordt dan aangepast, hoewel de jongeren die meewerken 

vrij traditioneel zijn in de vormgeving van de liturgie. Muziekstijl/keuze wordt aangepast richting 

opwekking en band. Maar ook hiervoor geldt dat sommige jongeren kiezen voor traditionele 

muziekstijlen.  

2.2 Tienerdiensten 
We zijn terughoudend op het gebied van aparte vieringen voor de jeugd omdat uit ervaringen en 

onderzoek blijkt dat dit geen toename van betrokkenheid laat zien, maar juist dat jongeren los 

komen te staan van de rest van de gemeente. Onze visie hierop is dat we als gemeente samen op 

willen trekken, juist ook tijdens de wekelijkse vieringen.  In de meeste diensten combineren we al 

verschillende muziekstijlen. Ook maken we gebruik van filmpjes, clips of powerpoint om de 

boodschap van de levende Heer te versterken en toegankelijk te maken. 

We hebben de behoefte aan aparte jeugddiensten recent gepolst bij de doelgroep (alle jongeren en 

hun ouders waren na een kinderdienst uitgenodigd om mee te denken over het beleidsplan) en de 

meeste jongeren kiezen voor een geïntegreerde viering die niet los van de gemeente staat, maar 

waarin de jongeren wel nadrukkelijk in het middelpunt willen staan. Een aantal jongeren willen 

hierbij betrokken worden.  

Gerlof Wiersma jeugdwerker namens PKN en Royal Mission over aparte jeugdvieringen:1 

 
1 Zie bijlage 3 
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Het is heel belangrijk om na te denken over de vraag: hoe sluiten we aan in vorm en beleving? De 

traditie van de kerk is goed geweest en heeft gelovigen voortgebracht, maar deze traditie is ook 

voorbij. Volgens Gerlof gaan we met de traditionele vormen van kerkzijn de volgende generatie niet 

meer bereiken. Het is daarbij belangrijk om een cultuur van nieuwsgierigheid te creëren: Hoe vinden 

we God? De zondagse diensten moeten daartoe uitnodigen.  

We moeten daarbij accepteren dat ouderen niet willen veranderen. Voor hen zijn de Psalmen 

bijvoorbeeld belangrijk, omdat ze deze versjes al in hun jeugd moesten leren. Dit is dus waardevol 

voor hen. Ze kunnen wel het jeugdwerk steunen en bijvoorbeeld voor de jongeren bidden. Sommige 

kerken experimenteren met een twee sporen beleid: waarin verschillende doelgroepen verschillende 

diensten aangereikt krijgen. Een voorbeeld daarvan is reguliere gezinsdiensten op de middag. 

Tegelijkertijd is het belangrijk dat de hele gemeenschap met elkaar verbonden blijft. Gerlof staat 

daarom wat ambivalent tegenover aparte jeugdvieringen tijdens de reguliere dienst. Zijn ervaring is 

dat dit de eenheid niet bevorderd. Relaties tussen de generaties bevorderen is daarom erg belangrijk. 

De gemeente is een plek waar iedereen zich welkom en waardevol mag voelen. 

Aandachtspunten 2020--2024: 

1. Tenminste twee experimentele jeugddiensten uitwerken met voorbereidingsgroepje, 

doelgroep: groep 8 en hoger. We kiezen ervoor deze jeugddiensten te integreren in de 

ochtenddienst. 

2. Een voorstel is om standaard in elke dienst meerdere vormen van muzikale ondersteuning te 

gebruiken. Dit is in veel succesvolle orthodoxe kerken al gerealiseerd. Een mix van orgel en 

andere instrumenten maakt de dienst aantrekkelijker voor jongeren. (zie bv de 

paas/belijdenisdienst als goed voorbeeld). Onderzoeken of hier draagvlak voor is. 

 

2.3 Aansluiten bij landelijke activiteiten 
De afgelopen jaren is daar wel een ontwikkeling in gekomen. Sinds twee jaar gaat er een groep 

gemeenteleden met veel jeugd naar de pinksterconferentie van opwekking. Samen geloven, 

kamperen en groeien. Dit is een verbindende en geloof verdiepende activiteit, waar veel jongeren 

enthousiast van terugkeren. De EO jongerendag wordt niet bezocht, maar het is de vraag of dit 

evenement wel blijft bestaan. Het lijkt erop dat opwekking meer te bieden heeft en veelzijdiger is. 

Aandachtspunt 2020-2024: 

3. Hoe kunnen we het enthousiasme dat jongeren bij evenementen ervaren verdiepen, in onze 

eigen kerk in leven houden? Een mogelijkheid is om hen daar iets over te laten vertellen in 

een kerkdienst en op andere contactmomenten.  

Ook heeft IMPACT het afgelopen jaar meegedaan met activiteiten die ontwikkeld zijn door JOP (Jong 

Protestant), te weten Sirkelslag en de paaschallenge. In juni heeft de jeugd meegewerkt aan Nacht 

Zonder Dak, waarvan de opbrengst naar Tear gaat. Wanneer er in de regio bijzondere jeugddiensten 

georganiseerd worden gaat IMPACT daar naartoe. We hoeven niet alles zelf te organiseren, maar 

kunnen samen werken met andere gemeentes of bijzondere activiteiten bezoeken.  

Aandachtspunt 2020-2024 

4. Moeten we nog meer aansluiten bij landelijke activiteiten en kunnen we meer samenwerken 

in (boven)plaatselijke activiteiten? 
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2.4  CJV, goede balans tussen plezier en serieus 
De afgelopen jaren is dat wisselend verlopen. Het hangt ook samen met de jongeren die op dat 

moment samenkomen en al dan niet een groep weet te vormen. Op dit moment is de CJV erg 

zelfredzaam en bestaat de groep uit ongeveer 15 jongeren die zelf de avonden voorbereid. De 

onderwerpen/ thema’s zijn meer op ontspanning dan op kennis en groei van het geloof gericht. Het 

CJV kamp was goed voorbereid en werd door 14 jongeren bezocht en gewaardeerd. Ook de 

jeugdouderling en de predikant waren een avond aanwezig.  

Aandachtspunten 2020-2024: 

5. De samenhang binnen de groep is soms broos. Er is behoefte aan coaching om de balans 

tussen verdieping en ontspanning beter in te vullen. Verdiepende activiteiten zouden kunnen 

zijn: gastsprekers over actuele onderwerpen, eetmomenten met oudere gemeenteleden 

(geloofsgesprek)? 

2.5 Geloofsopvoeding, rol van ouders vergroten 
Daar is de afgelopen jaren weinig aandacht aan besteed. Het is wel heel belangrijk. Gerlof Wiersma 

zegt daarover:2 

Ouders/ jonge gezinnen zijn vreselijk belangrijk voor het jeugdwerk. Als de kinderen klein zijn komen 

ze nog met de ouders naar de kerk. Maar als ze ouder worden zie je dat zowel de jongeren als hun 

ouders weer dreigen af te haken. 

Het is daarom belangrijk om van de ouders een geïnspireerd volgeling van Jezus te maken, omdat ze 

dan ook volhouden wanneer de kinderen er even geen zin meer in hebben. 

 

 Aandachtspunten 2020-2024: 

6. Is er weer behoefte aan een gespreksgroep of korte cyclus (3 keer) of geloofsopvoeding? 

Welke leeftijd? Kinderen tot 12 of pubers? Kan dit meegenomen worden in programma 

vorming en toerusting? Wie kunnen we daarvoor vragen? 

2.6 Gebruik/inrichting Blister 
Blister is inmiddels opgeknapt en kan door meerdere doelgroepen gebruikt worden. Op verzoek van 

een aantal betrokken gemeenteleden wordt Blister gebruikt voor de kinderen tijdens het 

koffiedrinken. De bar wordt bemand door jongeren van impact en een volwassene. 

Aandachtspunten 2020-2024: 

7. Wie blijft dit koffiedrink-moment coördineren en roosters maken? Is er voldoende 

spelmateriaal en wie koopt dit in? 

De blisteravonden zijn weer opgestart, met wisselend succes. In eerste instantie stonden de avonden 

open voor iedereen, maar dat leverde veel overlast op, waarbij vechtpartijen ontstonden en 

politietoezicht nodig was. Nu experimenteert het bestuur met een leeftijdsgrens van 17+. Het 

afgelopen jaar is de jeugdwerker van Ten Boer ook betrokken bij de Blister avonden.  

Aandachtspunten 2020-2024: 

8. Wat willen we op de blisteravonden? Wie stuurt dit aan? Hoe sluiten we aan bij andere 

partijen in het dorp? (jeugdwerk gemeente groningen, andere kerken) 

 
2 Zie bijlage 3 
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3 Toekomstvisie en speerpunten 2020-2024 

3.1 Missie en visie 

Missie: Waar staan we voor?  
Jeugdwerk is alleen zinvol als dit plaatsvindt te midden van de gemeente, waarin generaties met 

elkaar verbonden worden. De gemeente kan een plek zijn waarin jongeren en ouderen op een 

veilige, ontspannen manier met elkaar leren optrekken. We streven er naar dat ieder mens 

geaccepteerd wordt, in het besef dat we met elkaar verbonden zijn door Jezus Christus. Dit betekent 

dat we met elkaar om willen gaan vanuit Zijn liefde, we zijn geliefd zijn zonder iets te presteren, door 

Zijn genade alleen. We proberen elkaar niet op onze buitenkant en prestaties te beoordelen. De 

gemeente heeft daarin een toegevoegde waarde, in een maatschappij waarin groepen verdeeld 

raken en er een grote nadruk op individuele prestaties ligt. 

Jeugdwerk is voorleven in geloof, ieder gemeentelid is in principe geroepen om hun leven te delen 

met tieners door te laten zien hoe ‘christen-zijn’ werkt in de praktijk. De aandacht in het jeugdwerk is 

verschoven van kennisgericht naar relatiegericht. De relatie staat centraal en mensen die met jeugd 

werken vragen zich af: Wat betekent het geloof voor mij en hoe kan ik dat doorgeven aan de 

jongeren? Andersom moeten we als kerk niet onderschatten wat jongeren aan ouderen te vertellen 

hebben. Hun leefwereld, vragen en oplossingen kunnen verfrissend en vernieuwend zijn. Het is 

daarom belangrijk om, naast de plekken waar jongeren elkaar onderling ontmoeten, mogelijkheden 

te creëren om oudere generaties te verbinden aan jongere generaties.  

We vatten onze missie op als: Groeien in geloof, groeien in onderlinge relaties en groeien in 

dienstbaarheid en leiderschap. 

Visie: Waar gaan we voor? 
1) Wij willen onze kinderen enthousiast maken voor het geloof en betrokken houden bij de 

kerk, als lichaam van Christus. (groeien in geloof en onderlinge relaties) 

2) Wij willen onze kinderen een veilige vertrouwde plek bieden, te midden van alle generaties, 

om met elkaar te groeien in geloof, maar ook om plezier met elkaar te maken. In het  

jeugdwerk bieden we daarom een mix aan van serieuze en ontspannen activiteiten. (groeien 

in geloof onderlinge relaties) 

3) We willen onze kinderen een goede basis meegeven waarmee ze later zelf hun geloofskeuzes 

kunnen gaan maken. Die basis bestaat uit kennis en ervaring: Kennis van het geloof en de 

normen en waarden die daaruit voortvloeien. Ervaring met de liefde van God, zichtbaar in 

Zijn Zoon Jezus Christus en zichtbaar in de gemeente. (groeien in geloof) 

4) We willen Gods liefde concreet maken in de keuzes die we maken, de zorg voor elkaar en de 

zorg voor de wereld om ons heen. (groeien in dienstbaarheid en leiderschap) 

5) We willen onze kinderen het vertrouwen en de mogelijkheid geven om hun talenten binnen 

en buiten de gemeente te ontwikkelen, waarbij ze mogen ervaren dat ze allemaal uniek zijn 

en allemaal even waardevol, hoe verschillend ze ook zijn. (groeien in dienstbaarheid en 

leiderschap) 

In de Bijbelse onderbouwing voor het jeugdwerk zou ik willen aansluiten bij een keuze uit het vorige 

beleidsplan en dit aan willen vullen met een tekst over de eenheid binnen de gemeente: 

4Toen zei Jezus: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen, want Gods nieuwe wereld is er 

juist voor hen.’ 15En Jezus legde zijn handen op hen. Daarna ging hij weer verder. (Mat. 19: 13-15, 

Bijbel in gewone taal) 
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12Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen 

vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij 

Christus. (1 korintiers 12: 12 ev) 

3.2 Doelgroepen 
Jeugdwerk omvat verschillende doelgroepen die elk andere aandachtspunten en werkvormen 

vragen. Jongerenwerk is breder dan kinderen en jeugd want het omvat ook de jongvolwassenen en 

de ouders van opgroeiende kinderen. Deze laatste groep is erg belangrijk voor de overdracht van 

geloof!  

Daarom definiëren we jeugdwerk tot de leeftijdsgroep tot 45 jaar. In de PKN wordt deze 

leeftijdsgrens ook gehanteerd hoewel er ook oudere ouders en actieve grootouders betrokken zijn bij 

de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren. Het is belangrijk is dat de gemeente een visie op 

jongeren ontwikkelt voor de lange termijn. Welke stappen moet de gemeente zetten om over 20 jaar 

nog relevant te zijn? 

3.3 Huidige opbouw doelgroepen 
Aantal leden in onze gemeente die binnen de doelgroep vallen (april 2019) 

0-4 8 

5-12 55 

13-16 47 

17-21 56 

21-45 121 

 

Activiteiten die de gemeente aanbiedt: 

0-4   crèche 

4-12   kindernevendienst 

10+-onderbouw impact young 

15-16   impact + 

16+   CJV 

12-15   Catechisatie 

16-17   Catechisatie 

16-?   Belijdeniscatechisatie, vrije keuze 

17+   Catechisatie in de vorm van youth alpha 

18 plus    Gemeente Groei Groepen naar leeftijd/interesse 

We zijn blij en dankbaar dat het de afgelopen jaren gelukt is om te bouwen aan jeugdwerk waarin er 

een doorstroming kan plaatsvinden van nul jaar tot volwassenheid. We zijn ons ervan bewust dat dit 

in veel Protestantse Kerken niet meer mogelijk is omdat er geen kinderen en jongeren meer zijn of er 

een tekort aan leiding is. We zijn dankbaar voor de inzet en passie van onze jeugdleiders. We moeten 

daarbij alert blijven op de vragen en behoeftes van onze jongeren en van de leiding, omdat 

jeugdwerk kwetsbaar is.  
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3.4 Doelen 2020-2024 
Het afgelopen jaar hebben we als jeugdwerkers met elkaar gebrainstormd en gedroomd, we hebben 

met onze jeugd gesproken en een gerenommeerd jeugdwerker geconsulteerd. (zie bijlages voor de 

volledige uitwerking van al deze gesprekken). We kunnen niet alle dromen realiseren, maar we 

kunnen wel investeren in een aantal dromen. Kijkend naar wat gerealiseerd is in de voorgaande 

jaren, naar wat bij onze gemeente past en naar wat er in de nabije toekomst van belang is, komen we 

op de volgende speerpunten voor de komende twee jaar. 

Groeien in geloof 

• De huidige doorstroming in groepen bevalt goed, voor iedere leeftijdscategorie is een 

aanbod dat past bij leeftijd en interesse. Het lukt nog steeds om enthousiaste jeugdleiders te 

vinden met liefde voor God en liefde voor jongeren. We zullen ons beraden op 

catechisatiemethode en vorm en dit waar nodig, aanpassen. We zullen regelmatig als 

catecheseteam bij elkaar komen (tenminste twee keer per jaar) om elkaar aan te moedigen 

en te inspireren.   

• Ook zullen we onderzoeken of er nog andere aansprekende methodes voor de 

kindernevendienst worden aangeboden. We kunnen al gebruik maken van de ideeën bank 

van creatief kinderwerk (www. https://creatiefkinderwerk.nl/) 

• CJV kan ondersteuning vragen aan de predikant om de combinatie plezier en 

geloofsverdieping beter op elkaar af te kunnen stemmen. 

• Er zullen twee jeugddiensten worden ingepland die mede worden vormgegeven door een 

team van jongeren.  

• Voor ouders van opgroeiende kinderen wordt er vanuit Vorming en Toerusting nagedacht 

over de invulling van een cursus geloofsopvoeding (deskundige wordt geraadpleegd) 

• Er zal elk jaar een spreker van buiten aangetrokken worden die aan de hand van een actueel 

jongerenthema onze jongeren en andere geïnteresseerden zal bemoedigen en inspireren. In 

2020 is dit Jeroen van ’t Hecke van de stichting ‘stronglife’ (Deze stichting helpt tieners 

groeien in geloof, Dit doen ze met hun wekelijkse YouTube video's, Insta live sessies en 

meer’)  

Groeien in onderlinge relaties 

• Aan het begin van het seizoen worden alle jongeren uitgenodigd voor de ‘kickstart op de 

camping’. Hier maken we een gezamenlijk begin door middel van teambuilding en 

geloofsverdieping. De oudere jongeren, jeugdwerkers en ouders zullen als buddy’s kleine 

groepjes begeleiden. Deze rolmodellen kunnen misschien als ‘steuntje in de rug’ fungeren 

gedurende het jaar. 

• Elk jaar gaat er een groep uit onze gemeente en andere gemeentes in Ten Boer naar 

‘Opwekking’. Het is een interkerkelijk evenement (Ten Boer Connect) waar ook veel jongeren 

naar toe gaan. Kamperen, diensten bezoeken, elkaar ontmoeten en inspireren, dit leidt tot 

groei van onderlinge relaties en groei van geloof. Het aantal mensen dat meegaat groeit. Dit 

jaar gingen er 20 volwassenen en 40 jongeren mee. Ook waren er veel dag gasten. 

• De zondagse vieringen worden gemeente breed gevierd, waarin ruimte is voor verschillende 

doelgroepen/ accenten en muzikale invulling. 

• Activiteiten zoals nacht zonder dak, eetmomenten, spelmomenten worden georganiseerd 

om jongeren en ouderen op een ontspannen manier bij elkaar te brengen.  

• In sommige jeugdactiviteiten zoeken we samenwerking met andere (plaatselijke) kerken. Zo 

hebben we voor het project ‘World Servants’ (zie onder) ook de andere kerken in Ten Boer 

aangeschreven. 

https://creatiefkinderwerk.nl/
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• Het Blister bestuur bestaat uit jongeren uit onze gemeente en wordt geadviseerd door een 

jeugdwerker van de gemeente Groningen. Bij alle vergaderingen is een jeugdouderling 

aanwezig. Samen ontwikkelen ze laagdrempelige feestavonden die voor de jongeren van het 

dorp Ten Boer bedoeld zijn.  

Groeien in dienstbaarheid en leiderschap 

• We proberen een diaconale groep samen te stellen die samen toewerkt naar een reis in 2021 

met behulp van de stichting ‘World Servants’. Deze stichting coördineert en begeleidt reizen 

naar derdewereldlanden, waar de jongeren helpen bij een project en in het jaar voorafgaand 

aan de reis als team geld inzamelt door middel van acties. Dit zal de hele gemeente aangaan. 

Ook zullen we andere geïnteresseerde gemeentes uitnodigen om aan te sluiten. We hebben 

eind 2019 een groep uit Bedum en Zuidwolde uitgenodigd die met World Servants naar 

Malawi is geweest.  

• Samen met Vorming en Toerusting willen we nadenken over het ontwikkelen van een korte 

cursus ‘leiderschap voor jongvolwassenen’. We willen de jonge mensen in onze gemeente 

toerusten om te groeien in hun geloof en om hun plaats in de gemeente in te nemen. 

• Misschien zijn er (jeugd) leiders die graag extra training of opleiding zouden willen hebben. 

De evangelisatiecommissie is bereid om een aanvraag voor training of opleiding financieel te 

ondersteunen. We zullen ons de komende jaren daarop bezinnen. De catecheten en de 

leiding kindernevendienst zijn uitgenodigd voor de training van JOP (Jong Protestant) over 

het gebruik van de Bijbel. 

 

Bijlages: 

- Uitkomst brainstormsessie met jeugdleiders tijdens de eerste kickstart op de camping, 

september 2018 

- Verslag bijeenkomst jongeren en hun ouders op dd. Zondag 19 mei 2019 

- Gespreksverslag consult Gerlof Wiersma 

  



11 
 

Bijlage 1 Opbrengst brainstormsessie leiders  
(september 2018) 

Wat gaat goed? 
• Kinderen nemen anderen mee 

• Kids gaan met plezier heen  (knd, impact, activiteiten) 

• Sommige diensten 

• Veel jeugd/goede sfeer onderling 

• Er worden goede en leuke dingen georganiseerd 

• Goede opkomst 

• Hulp/vrijwilligers bij korte projecten is goed 

• Kamp  

• Vriendschap 

• Enthousiasme vrijwilligers 

Wat hebben we nodig? 
• Gedragen en gesteund door KR en gemeente 

• Acceptatie 

• Geloof 

• Aanjager: activeren/motiveren 

• Coach HG 

• Input van jeugd zelf 

• Aanstekelijkheid, dat kids elkaar motiveren 

• Gebed 

• Lijn inbrengen 

• Visie op kennis, op relaties op doel 

• Binding 

• Bevlogenheid: passie voor God en jeugd 

• Middelen 

• Vertrouwen 

• Muziek 

• Vertrouwen 

• Verdieping 

• Uidaging: out of the box 

 

Waar droom je van? 
• Veilig thuis 

• Dat onze jeugd blijft geloven 

• Kerk = een plek waar jong en oud zich thuis voelen: betrokkenheid , generaties verbinden, 

interesse voor elkaar, verantwoordelijkheid geven aan jongeren 

• Initiatieven om generaties te verbinden: running dinner 

• Dingen samendoen 

• Jongeren betrekken bij ouderenactiviteiten 

• Aandacht voor de persoon in z’n totaliteit (holistisch) 

• Met een groepje eten bij ouderen (generatiegesprek) 
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• Dat de jeugd zich veilig blijft voelen 

Wat neem je mee? 
• Input vanuit de jongeren 

• De positiviteit van iedereen 

• Ik ga me hard maken voor het mentorschap voor jongeren 

• Veiligheid, geborgenheid, openheid 

• Vaker als jeugdteamleiders visie en plezier delen 

• Blijdschap met wat God met en voor ons doet 

• Bevlogenheid en enthousiasme voor de jeugd, elk op hun eigen manier 

• Plezier met elkaar 

• Verbondenheid en in gesprek blijven 

• Veilig thuis 

• Verbinding, lol en geloof 

• Inspiratie, luister naar elkaar, het positieve benadrukken 

• Visie 

• Coaching jeugd 
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Bijlage 2, Overleg Jeugdwerk(Jol, leiders, ouders Impact, CJV)                                                       
(19-05-2019) 

 

Terugblik op Kickstart 

Dit evenement werd als erg leuk ervaren en zeker voor herhaling vatbaar. 

Enkele dingen die men graag willen toevoegen zijn  

- Kampvuur (liefs tussen de tenten) 

- Barbecueën  

- Een spel 

- Dropping 

Aan een vlotrace is weinig behoefte. 

 

Interactieve jeugddienst.  

Het plan is om 2 keer een aparte jeugddienst te houden in bijv. Blister. 
De jeugd wil toch liever het als onderdeel van een normaal dienst, niet los van de gemeente. 
De volgende namen zouden wel iets willen bijdrage aan de jeugddienst: 
Rozemijn, Louise, Casper, Lian, Jolie, Esra, Lyanne, Romee, Rosalie, Evelyn, Margreeth, Emma, 
Elisa, rosa, Sara, Noa, Ilse, Lisanne, Sem, Thijmen, Daniël, Aline.  
Ook werden een namen genoemd om als spreker uit te nodigen. 
Coen Nuijten(www.coennuijten.nl) , Martijn Dekker (https://martijndekker91.wordpress.com ) en 
Maria Prins. 
Om eea van idee naar uitvoering te maken willen deze personen wel meedenken: 
Rozemijn, Louise, Evelien, Casper, Thijmen en Cornee.   
 

World Servants , zomer 2021. ( www.worldservants.nl ) 

Voor dit idee is er wel draagvlak. Dit jaar gaat een team uit Bedum hier aan mee doen. 
Graag hun uitnodigen om te horen hoe dit gaat bevallen en hun kennis/ervaringen gebruiken. 
 

CJV 

Na denken over huidig format, nu te veel tweedeling. Hoe kan het een groep worden ? 

Impact 

Draait super, niet wijzigen aub. 

Blister 

De akoestiek is erg slecht, kan daar wat aan gedaan worden? (niet bij soos ? ) 

Ideeën van uit de jeugd 

 

- Filmavond 

- Samen naar EO jongerendag 

- Geloofsopvoeding➔ puberbrein 

- Voor de jeugd➔ Dienstbaar in de gemeente 

- Vaker Huisband (leuk voor jongeren) 

- Rend Collective uitnodigen (https://rendcollective.com/ )(duur, dat wel….) 

- Reis buitenland 

http://www.coennuijten.nl/
https://martijndekker91.wordpress.com/
http://www.worldservants.nl/
https://rendcollective.com/
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- Band CJV verbeteren 

- Samenwerking verschillende leeftijden 

- Samen diensten bezoeken 

- CJV regionaal bij elkaar brengen/dingen organiseren 

- Betere liedjes keuze (lees ook voor jongeren) in elke dienst 

- Dans voor jongeren 

- Catechisatie moet leuker 

- Met Impact vaker naar Teenzone band  (Evelyn: Ik wil wel helpen!) 

- Impact iets langer 

- Meer interactieve spellen buiten Blister om 

- Naast kinderlied ook een jeugdlied 

- Naar andere praise avonden 

- Iets op zondagmiddag/avond in Blister 

- Structureel meer aandacht voor tieners/jeugd in elke dienst 

- Muzikale combi orgel&band  

- Introductie Buddy voor jongeren 

- Workshops/cursussen voor jeugdleiders 

- Meer jeugdleiders 

- Jong volwassene betrekken bij jeugdwerk 

- Meer lijn aanbrengen in jeugdwerk 

- Meer verbinding en contacten tussen jeugdwerkers 

- Sportactiviteiten combineren met andere kerken/gemeentes 

 

Ten slotte nog enkele opmerkingen die ook op de papiertjes waren ingeleverd. 

 

- Wat doen we met de ideeën van Kickstart weekend ? (op de dozen geschreven) 

- Meer structuur voor ons als jongeren en daarbij aandacht voor ons. En niet alles laten 

organiseren door ons maar meer voor ons. Zodat wij het ervaren en iets mee krijgen, 

- Dat wij samen een groep zijn en voor en met elkaar een groep zijn en het voor elkaar doen. 

- Als je de jeugd wil bereiken, moet je de jonge ouder/gezinnen inspireren. Zij moeten de 

jeugd motiveren om (overal aan) mee te doen. Kijk naar de active jeugd van nu, wie zijn hun 

ouders ? Maar bovenal moeten we ons laten leiden door God en de Geest, we zijn geen 

scoutingclub oid. Ik sta voor jullie klaar wat mogelijk is! Tonny 

- Het moet voor de jeugd ook niet teveel worden. Er is altijd zoveel te doen en het moet wel 

haalbaar blijven in de combi school/kerk/vrije tijd ect. De Jeugd wil ook wel eens ”niks” en 

geen verplichtingen voelen…. 
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Bijlage 3, verslag van het bezoek aan Gerlof Wiersma 
Drachten, 14 September 2017 

Aanwezig: Sake van der Goot, Peter Edward Boer, Martine Huijzer,Verslag Inge de Rouwe 

Gerlof is Jeugdwerker in een aantal PKN kerken in het Noorden, namens Royal Mission 

Gerlof heeft duidelijk op z’n hart gekregen om als jongerenwerker in de PKN te werken in Noord-

Friesland. Hij is in dienst van Royal Mission en coördineert de jeugdwerkersopleiding. Hij detacheert 

jeugdwerkers, maar is zelf ook werkzaam in verschillende kerken. Zo werkte hij in Jistrum en andere 

kleine dorpen. Hij ervaart het als een grote uitdaging, want als de Heer het huis niet bouwt… 

(vergeefs zwoegen de werkers) 

Jongeren definieert hij als de leeftijdsgroep tot 45 jaar. Hij benadrukt al aan het begin van het 

gesprek dat het belangrijk is dat de gemeente een visie op jongeren ontwikkelt voor de lange termijn. 

Welke stappen moet de gemeente zetten om over 20 jaar nog relevant te zijn? Hij heeft de 

overtuiging dat er een enorme vernieuwingsbeweging aan gaat komen. Er zijn hierover meerdere 

profetieën gedaan. Zo heeft Hans Maat voorspelt dat er nu 3 kerken per maand dicht gaan, maar er 

een tijd komt dat er 10 kerken per maand geopend worden. 

Het is heel belangrijk om na te denken over de vraag: hoe sluiten we aan in vorm en beleving? De 

traditie van de kerk is goed geweest en heeft gelovigen voortgebracht, maar deze traditie is ook 

voorbij. Volgens Gerlof gaan we met de traditionele vormen van kerkzijn de volgende generatie niet 

meer bereiken. Het is daarbij belangrijk om een cultuur van nieuwsgierigheid te creëren: Hoe vinden 

we God? De zondagse diensten moeten daartoe uitnodigen.  

We moeten daarbij accepteren dat ouderen niet willen veranderen. Voor hen zijn de Psalmen 

bijvoorbeeld belangrijk, omdat ze deze versjes al in hun jeugd moesten leren. Dit is dus waardevol 

voor hen. Ze kunnen wel het jeugdwerk steunen en bijvoorbeeld voor de jongeren bidden. Sommige 

kerken experimenteren met een twee sporen beleid: waarin verschillende doelgroepen verschillende 

diensten aangereikt krijgen. Een voorbeeld daarvan is reguliere gezinsdiensten op de middag. 

Tegelijkertijd is het belangrijk dat de hele gemeenschap met elkaar verbonden blijft. Gerlof staat 

daarom wat ambivalent tegenover aparte jeugdvieringen tijdens de reguliere dienst. Zijn ervaring is 

dat dit de eenheid niet bevorderd. Relaties tussen de generaties bevorderen is daarom erg 

belangrijk. De gemeente is een plek waar iedereen zich welkom en waardevol mag voelen. 

Hoewel hij meerdere keren aangeeft dat we in een tijd leven van grote veranderingen en dat er 

daarom niet een pasklare oplossing is voor de vraag hoe we als gemeente toekomstgericht 

jongerenwerk kunnen vormgeven, wil hij daar wel iets over zeggen. 

• Elke gemeente moet zichzelf afvragen: waartoe zijn we hier? Dat kan samenhangen met de 

plaats en context van de kerk. Deze vraag moet gestalte krijgen in beleid. 

• Waaruit blijkt dat een gemeente hart heeft voor haar jeugd? Geld/ tijd/visie/daadkracht 

• Ook voor jongerenwerk moet een duidelijke visie zijn: een punt aan de horizon waar men 

naar toe wil werken. 

• Je moet keuzes durven maken en die in daden omzetten. Je moet waarderend achterom 

kijken en durven vooruit kijken. 

• jeugdwerk gaat vanzelf fout, maar niet vanzelf goed 

• Tieners gaan niet uit zichzelf naar kerk (tenzij God een wonder doet). Hun ouders moeten 

hen mee blijven nemen en stimuleren, ook als de tieners het niet leuk vinden. Zelfs zijn eigen 
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tieners (die naar de Betteld in Drachten gaan) klagen over de kerkgang. Pas later waarderen 

ze wat ze mee hebben gekregen. 

• We moeten als ouders en als gemeente de dingen faciliteren waardoor God de mogelijkheid 

heeft om mensen te kunnen raken. 

• Daarom is het naar zijn mening ook belangrijk om elke week de mogelijkheid te creëren om 

voor mensen te bidden. 

• Ouders/ jonge gezinnen zijn vreselijk belangrijk voor het jeugdwerk. Als de kinderen klein zijn 

komen ze nog met de kinderen naar de kerk. Maar als ze ouder worden zie je dat zowel de 

jongeren als hun ouders weer dreigen af te haken. 

• Het is daarom belangrijk om van de ouders een geïnspireerd volgeling van Jezus te maken, 

omdat ze dan ook volhouden wanneer de kinderen er even geen zin meer in hebben. 

• Daarbij is het belangrijk voor de werkers in de kerk om zelf ook geïnspireerd te blijven door 

God Geest. Zij moeten daartoe toegerust worden en elkaar blijven bemoedigen. 

De kerk zit in een tussentijd. Er zijn geen pasklare oplossingen. Soms werkt het een wel en het ander 

niet. Soms werken succesvolle formules ook niet meer. We moeten biddend blijven zoeken naar 

Gods aanwezigheid en inspiratie. Royal Mission heeft een opleiding voor jongerenwerkers. Ze 

werken met 10 principes, die in een mix het beste tot hun recht komen. Deze 10 principes zijn: 

 


