Jeugd- en jongerenbeleidsplan
NGK Haarlemmermeer Oostzijde

Voorzet
Dit jeugdbeleidsplan is door een aantal m ensen geschreven op initiatief van de kerkenraad. Het houdt niet
in dat deze m ensen m enen de wijsheid in pacht te hebben, m aar wel dat er geprobeerd is een aantal
dingen op papier te zetten om het jeugdwerk binnen de NGK Haarlem m erm eer Oostzijde in de toekom st
vorm te kunnen geven. De m ensen die hieraan deel hebben genom en zijn:
! Lianne van Tol - van Es (jeugdclub Tim otheus)
! Esther Postm a - Hoegen Dijkhof (kindernevendienst)
! Annelies van Es - Filius (oudercom m ssie).
! Vincent Leighton ( aanstaand jeugddiaken / club Ora et Labora)
! Kor Muller (predikant/ catecheet)
! Martijn Dijkstra (jeugdouderling / Ora et Labora)
Voor het ontwerpen van een jeugdbeleidsplan heeft de com m issie gebruik gem aakt van een
soortgelijk plan van de NGK Voorthuizen/Barneveld. Aan het m aken van dat plan heeft destijds André
Maliepaard – jeugdwerkadviseur van de Stichting Nederlands Gereform eerd Jeugdwerk –
m eegewerkt.

Hoofddoelstelling
De gem eente(leden) biedt(en) geborgenheid aan de jeugd, en begeleidt hen naar, en stim uleert hen tot
geestelijke jongvolwassenheid, Deze volwassenheid betekent naast een positief-actieve plaats in de
gem eente ook een positief-christelijke houding in het dagelijkse leven. Opdat de kerk van Christus
gebouwd wordt en Gods koninkrijk zichtbaar wordt.
* Deze doelstelling is samen te vatten in vier kernbegrippen:
GEBORGENHEID BIEDEN – BEGELEIDEN – STIMULEREN – BOUW EN AAN DE TOEKOMST

Navolging – voorbeeld
In de Bijbel kun je een aantal keren lezen over navolgers en voorbeelden. Dat is een dynam isch proces.
Iem and kan in de ene context een navolger zijn en in een andere weer een voorbeeld. Je zou kunnen
zeggen dat kinderen beginnen in de rol van navolgers. Geestelijke jongvolwassen zijn niet alleen
navolgers m aar ook een voorbeeld voor anderen. Hierin staat eerbied voor God en Zijn woord centraal.
W e m oeten het van hem verwachten.
÷ Navolgen: 1 Corinthiërs 11:1, Filippenzen 3:17-20, 1 Tessalonicenzen 1:6-7, Hebreeën 13:7vv
÷ Voorbeeld zijn: 1 Tim otheüs 4:12-16, Titus 2:7-8, 1 Petrus 2:21-25, 5:1-4,

Gefaseerd lineair traject
(Een traject bekeken in fasen gebaseerd op leeftijden waarin één inhoudelijke lijn wordt uitgezet) De
opzet van het gefaseerde lineaire traject is uiteengezet in verschillende leeftijdscategorie”n. Bij deze
onderscheiding proberen we elke keer 5 punten uit te werken.
1. Doelen: W elke doelen willen we bereiken in het licht van onze hoofddoelstelling?
2. Aandachtspunten: waar m oet je op letten bij deze leeftijdsgroep. Dit is vooral bekeken vanuit
ontwikkelingspsychologisch perspectief.
3. Activiteiten: W elke them a’s m oet een leeftijdsgroep doorlopen om uiteindelijk op een goede
m anier te groeien naar de geestelijke jongvolwassenheid en een eigen rol binnen de gem eente.
4. Rol jongere: In de Bijbel zie je een wisselwerking tussen de begrippen navolgers en voorbeelden.
Binnen de ontwikkelingspsychologie wordt gezegd dat jongeren m oeten groeien naar zelfstandigheid,
binnen context van de gem eente m ag je zeggen dat jongeren m oeten groeien naar het voorbeeld-zijn,
m aar daarin wel levenslang navolger van Christus blijven. Geestelijk jongvolwassenheid is een
andere term , ieder naar de gaven die ze hebben!
5. Rol leiding:W elke taken hebben de jeugdleiders in de verschillende leeftijdscategorie”n.
6. Vorm : Dit is een beknopt overzicht van vorm en die er nu zijn voor een leeftijdsgroep of die er zouden
m oeten kom en (?!), waarbinnen de eerdergenoem de activiteiten en doelen verwezenlijkt zouden
m oeten worden.
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Concrete uitwerking
Som m ige dingen die genoem d worden zijn heel gewoon of we zijn er lang aan gewend; andere punten
kunnen afwijkend en aanvullend zijn. De leeftijdsgrenzen zijn een hulpm iddel om aan te geven welke
groep m ensen we bedoelen. Daarbij is het goed te proberen rekening te houden m et de verschillen in
ontwikkeling tussen m ensen.
Bij de rol van de leiding hebben we de vooronderstelling dat leiding zelf ook m oet luisteren naar Gods
woord en dat zo getrouw m ogelijk m oet doorgeven. Verder zijn ouders zelf als eerste verantwoordelijk
voor de geloofsopvoeding van hun kinderen, m aar wel in de context van hun thuisgem eente.

Indeling leeftijden
1. leeftijd 0-3 jaar
2. leeftijd 4 t/m 6 (groep 1/2/3) schatzoekers
3. leeftijd 7 t/m 9 (groep 4/5/6) schatgravers
4. leeftijd 10 t/m 11 (groep 7/8) schatvinders
5. leeftijd 12 t/m 14
6. leeftijd 15 t/m 17
7. leeftijd 18 t/m 25

De diverse commissies en groepen die actief zijn in het jeugdwerk
Kerkenraad.
Jeugdteam (jeugdouderling, jeugddiaken, drie jeugdpastoraal m edewerkers.)
Oppas (0-3 jaar)
Jeugdclubs: Benjam in, Tim oteüs, Interm ezzo, Ora et labora
Catechisatie : Predikant/catecheten
Kindernevendienst com m issie (4-12 jaar)
Jeugdhonk com m issie
Clubweekend com m issie (alle clubs)

Aanstelling jeugdwerkers
Voor het aanstellen van alle jeugdwerkers, wat door de kerkenraad zal worden gedaan, hun zal
gevraagd worden om het jeugdwerk voor m inim aal periode van 4 jaar te doen. Dit heeft als reden dat
het tijd nodig heeft om m et de jongeren een vertrouwensband op te bouwen.
Zodra er een vertrouwensband is, zullen de jongeren openhartiger zijn in hun uitspraken en eerder
hun problem en en vragen delen m et de jeugdwerkers.

Verantwoording
Hoe liggen de verantwoordingen.
In de eerste plaats hebben de ouders van de jongeren de eerste verantwoording voor de kinderen. Na
de ouders is het de kerkenraad die de verantwoording heeft voor de jongeren.
De kerkenraad benoem t een jeugdraad om direct het jongerenwerk te regelen en te ondersteunen. De
jeugdwerkers hebben een beperkte verantwoording voor de jongeren.

Ouders
Twee m aal per jaar, dit zal aan het begin en aan het eind van het jaar zijn, zullen de ouders in de vorm
van een ouderavond geïnform eerd worden over ho e het kom ende seizoen er uit kom t te zien, en hoe
het afgelopen seizoen is geweest.
Als het nodig is zal gedurende het seizoen ouders door de jeugdraad worden bezocht als er dingen
zijn die m et de ouders m oeten worden besproken.

Belijdenis
Zodra jongeren belijdenis hebben gedaan of ouder zijn dan 25 jaar zullen zij onder de verantwoording
van de wijkouderling vallen.
Het is de bedoeling dat deze jongeren voor een jaar stage lopen in een van de activiteiten binnen de
gem eente.
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Toerusting
Alle jeugdwerkers zullen gedurende het kerkelijk seizoen diverse m ogelijkheden aangeboden krijgen
om te worden toegerust.
Diverse cursussen en trainingen zijn via het NGJ en CGJO aan te vragen. Met de jeugdleiders zal
eerst worden besproken waar behoefte aan is.
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Leeftijd 0, 1, 2 en 3 jaar
Doelen:
•
W e willen in afhankelijkheid van Christus bouwen aan de kerk van nu en de toekom st.
•
W e willen jonge kinderen geborgenheid geven in onze gem eente.
•
W e willen een begin m aken m et het kennism aken m et de verhalen uit de Bijbel.
•
Begin m aken m et het m em aken van de kerkdienst (zegen)
Aandachtspunten:
•
Geborgenheid bieden aan het jonge kind zodat zij ook in de kerk, veilig opgroeien.
•
Voldoende oppas tijdens de kerkdienst.
•
Basisbehoeften van het kind zijn het belangrijkste waar de oppas op m oet letten.
•
Bij deze leeftijd draait het niet zozeer om een onderscheid in leeftijd, m aar m eer om een
inschatting van het individuele kind en zijn/haar ontwikkeling op verschillende gebieden.
Activiteiten:
•
Kennism aken m et de verhalen uit de bijbel, door tijdens de oppasdienst kinderen voor te lezen uit
een christelijk boekje of de kinderbijbel
•
Ook door m iddel van het zingen en/of draaien van christelijke liedjes over de verhalen.
•
Maak de verhalen levend, dus zichtbaar en tastbaar (als hier de gelegenheid voor is!)
•
Laat de kinderen m et elkaar spelen, zo leren ze elkaar kennen.
•
Tijdens de collecte zullen de kinderen door de ouder worden opgehaald zodat zij ook de
zegen kunnen m eekrijgen.
Rol kind:
•
Het jonge kind krijgt nog geen verantwoordelijkheid, eventueel als zij ouder zijn bijvoorbeeld wel
helpen m et opruim en aan het einde van de dienst.
Rol leiding:
•
Jeugdteam (één aanspreekpunt voor de crèche) legt aan nieuwe oppassers uit wat de
bedoeling is en evalueert ook als hier behoefte aan is.
•
Jeugdteam zorgt voor voldoende oppas en vervanging.
•
Oppas is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van een activiteit.
•
Er kan (m ondeling) overlegd worden over een bepaald kind of er m eer aandacht nodig is, bijvoorbeeld
in de vorm van een schriftje bij een kind m et gedragsproblem en of bepaalde allergieën.
Vorm :
Crèche tijdens de kerkdienst en evt. overige activiteiten (bijv gem eentezondag)
Opm erking:
De oppasruim te voorzien van passende decoratie (kijkplaten, tekeningen, etc)
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Leeftijd 4,5,6 jaar
Schatzoekers (groep 1,2,3)
Doelen:
•
W ij willen in afhankelijkheid van Christus bouwen aan de kerk van nu en de toekom st.
•
W ij willen de kinderen de gelegenheid geven om een christelijke vriendenkring op te bouwen en
deze te ontwikkelen in de gem eente.
•
W ij willen kinderen geborgenheid geven.
•
W ij willen de kinderen leren bidden.
•
W ij de basis van de Bijbelkennis en het geloof bij de kinderen verbreden en verdiepen.
Aandachtspunten:
•
De kinderen kom en in deze leeftijdsfase in contact m et andere leeftijdsgenoten binnen andere
verbanden. (school. sport, m uziekles)
•
Het is belangrijk om de kinderen op een positieve m anier te stim uleren. Hierdoor ontstaat er een
vertrouwde leerom geving.
•
Het is belangrijk dat de kinderen zich vertrouwt en veilig voelen. Dat ze de ruim te krijgen om
zichzelf te zijn. En leren elkaar te respecteren.
Activiteit:
•
De kinderen krijgen een rol tijdens de gezinsdiensten. (gezinsdiensten zijn diensten m et m eer
aandacht voor de kinderen dan in een norm ale eredienst)
•
De kindernevendienst m aakt gebruik van een m ethode voor de verschillende leeftijdsgroepen,
“Vertel het maar”.
•
De kinderen raken vertrouwd m et het bidden door m et de kinderen sam en te bidden (bv.
kringgebed) of door aan de kinderen gebedspunten te vragen.
•
Tijdens de dienst wordt voorafgaand aan het vertrek naar de kindernevendienst een kinderlied
gezongen.
•
Na de kindernevendienst is er een m om ent voor de kinderen in de dienst, waarin wordt verteld
wat er zoal besproken en gedaan is.
•
Twee m aal per jaar een speciale kinderdienst organiseren voor de onderbouw en m iddenbouw in
de grote zaal, gelijktijdig m et de gewone eredienst.
Rol kind:
•
De kinderen leren om kleine verantwoordelijkheden te hebben. (helpen opruim en e.d.)
•
De kinderen hebben kleine verantwoordelijkheden tijdens de dienst. (helpen m et collecteren,
werkje laten zien)
Rol
•
•
•

leiding:
De leiding biedt een veilige sfeer, waarin ruim te is voor elk kind.
De leiding is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van een activiteit.
Jeugdteam is verantwoordelijk voor het vinden van voldoende m enskracht voor de
verschillende activiteiten

Vorm :
•
Gezinsdiensten / Kinderkerstfeest
•
Kindernevendienst tijdens elke ochtend dienst
•
Kinderdienst
•
Activiteiten jeugdhonk
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Schatgravers (groep 4,5,6)

Leeftijd 7,8,9 jaar

Doelen:
•
•
•
•
•

W ij willen in afhankelijkheid van Christus bouwen aan de kerk van nu en de toekom st.
W ij willen de kinderen de gelegenheid geven om een christelijke vriendenkring op te bouwen en
deze te ontwikkelen in de gem eente.
W ij willen kinderen geborgenheid geven.
W ij willen de kinderen leren bidden.
W ij willen de kennis van de Bijbel en het geloof bij de kinderen verbreden en verdiepen.

Aandachtspunten:
•
De kinderen kom en in deze leeftijdsfase in contact m et andere leeftijdsgenoten binnen andere
verbanden. (school, sport, m uziekles etc.)
•
Het is belangrijk om de kinderen op een positieve m anier te stim uleren. Hierdoor ontstaat er een
vertrouwde leerom geving.
•
Het is belangrijk dat de kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. Dat ze de ruim te krijgen om
zichzelf te zijn. En leren elkaar te respecteren.
•
Kinderen worden in deze fase leergierig, ze hebben een drang om te leren
Activiteiten:
•
De kinderen hebben een rol tijdens de gezinsdiensten.
•
De kindernevendienst m aakt gebruik van een m ethode “Vertel het maar”.
•
De kinderen raken vertrouwd m et het bidden door m iddel van een kringgebed of door aan hen
gebedspunten te vragen.
•
Tijdens de dienst wordt voorafgaand aan het vertrek naar de kindernevendienst een kinderlied
gezongen.
•
Na de kindernevendienst is er een m om ent voor de kinderen in de dienst, waarin wordt verteld
wat er zoal besproken en gedaan is.
•
Twee m aal per jaar wordt er een speciale kinderdienst georganiseerd voor de onderbouw en
m iddenbouw in de grote zaal, gelijktijdig m et de gewone eredienst. Op de derde zondag van de
m aand.
•
Jeugdclub Benjam in, voor kinderen van negen jaar (groep 6) kom t om de week ’s avonds bijeen
in het jeugdhonk.
Rol kind:
•
De kinderen leren dat hun verantwoordelijkheden groter worden.
•
De kinderen hebben kleine verantwoordelijkheden tijdens de eredienst. (helpen m et
collecteren, werkje laten zien)
Rol
•
•
•
•
•

leiding:
De leiding biedt een veilige sfeer, waarin ruim te is voor elk kind.
De leiding is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van een activiteit.
Jeugdteam is verantwoordelijk voor voldoende m enskracht vinden voor de verschillende
activiteiten.
De leiding leert de kinderen bidden.
De leiding geeft kinderen verantwoordelijkheden.

Vorm :
•
Gezinsdiensten / Kinderkerstfeest
•
Kindernevendienst tijdens elke ochtenddienst
•
Kinderdienst
•
Jeugdclub Benjam in
•
Activiteiten in jeugdhonk

6

Schatvinders (groep 7 & 8)

Leeftijd 10 & 11 Jaar

Doelen:
•
•
•
•
•

W ij willen in afhankelijkheid van Christus bouwen aan de kerk van nu en de toekom st.
W ij willen de kinderen de gelegenheid geven om een christelijke vriendenkring op te bouwen en
deze te ontwikkelen in de gem eente.
W ij willen kinderen geborgenheid geven.
W ij willen de kinderen leren bidden.
W ij willen de kennis van de Bijbel en het geloof bij de kinderen verbreden en verdiepen.

Aandachtpunten:
•
De kinderen kom en in deze leeftijdsfase in contact m et andere leeftijdsgenoten binnen andere
verbanden. (school, sport, m uziekles etc.)
•
Het is belangrijk om de kinderen op een positieve m anier te stim uleren. Hierdoor ontstaat er een
vertrouwde leerom geving.
•
Het is belangrijk dat de kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. Dat ze de ruim te krijgen om
zichzelf te zijn. En leren elkaar te respecteren.
•
In deze fase zijn de kinderen prestatiegevoelig.
•
Alles wordt door de kinderen voortdurend beoordeeld.
•
In deze fase zijn de kinderen leergierig
Activiteiten:
•
De kinderen krijgen een rol tijdens de gezinsdiensten.
•
De kindernevendienst m aakt gebruik van een m ethode “Vertel het maar”.
•
De kinderen raken vertrouwd m et het bidden door m iddel van kringgebed of door aan hen
gebedspunten te vragen.
•
Tijdens de dienst wordt voorafgaand aan het vertrek naar de kindernevendienst een kinderlied
gezongen.
•
Na de kindernevendienst is er een m om ent voor de kinderen in de dienst, waarin wordt verteld
wat er zoal besproken en gedaan is.
•
De kinderen blijven elke derde zondag van de m aand in de eredienst, tijdens deze dienst zal er
iets extra’s worden gedaan voor deze kinderen.
•
Er wordt drie keer per jaar, als 2e dienst een jongerendienst georganiseerd door de diverse
jeugdclubs.
•
Jeugdclub Benjam in, voor kinderen uit groep 6, 7 en 8, kom t 1 keer in de 14 dagen avonds bijeen
in het jeugdhonk.
•
Catechese voor kinderen van 10 en 11 jaar, om de week 1 uur.
Rol Kind:
•
De kinderen leren dat hun verantwoordelijkheden groter worden.
•
De kinderen hebben kleine verantwoordelijkheden tijdens de eredienst. (helpen m et collecteren,
werkje laten zien)
Rol
•
•
•
•
•

Leiding:
De leiding biedt een veilige sfeer, waarin ruim te is voor elk kind.
De leiding is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van een activiteit.
Jeugdteam is verantwoordelijk voor voldoende m enskracht vinden voor de verschillende
activiteiten.
De leiding de kinderen leert bidden.
De leiding geeft kinderen verantwoordelijkheden.

Vorm :
•
Gezinsdiensten / Kinderkerstfeest
•
Kindernevendienst
•
Kinderdienst
•
Jongerendienst

•
•
•

Catechese
Jeugdclub Benjam in
Jeugdhonk activiteit
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Leeftijd 12,13,14 jaar
Doelen:
•
W e willen in afhankelijkheid van Christus bouwen aan de kerk van nu en de toekom st
•
W e willen tieners begeleiden in hun zoektocht naar hun identiteit en hen hierin stim uleren
•
W e willen tieners stim uleren om na te denken over het geloof in God en de Bijbel en wat dit
betekent voor hun leven, in en buiten de kerk
•
W e willen tieners geborgenheid geven binnen de gem eente
•
W e willen tieners de gelegenheid geven om (christelijke) leeftijdgenoten te ontm oeten, en in een
veilige om geving de relaties te ontwikkelen
Aandachtspunten:
•
Het leven van tieners is continu in ontwikkeling, op allerlei gebieden (sociaal, licham elijk,
seksueel, religieus, ect.)
•
Tieners zijn gericht op de praktische kant van het leven al christen
•
Aangeven dat de Bijbel (en dus God) antwoord wil geven op levensvragen die nu zo’n grote rol
spelen
•
Het sociale aspect is enorm belangrijk; tieners hechten veel waarde aan identificatiefiguren en zijn
daarom ook heel kritisch
•
Antwoord op hun levensvragen halen tieners binnen de kerk, m aar zeker ook daarbuiten
•
Echt interesse tonen in de leefwereld van de tieners, leidt uiteindelijk tot respect
•
In de kerk kom en m oet voelen als thuis kom en
Activiteiten:
•
Jeugdclub Tim otheus, gebruiken Rock Solid als m ethode
•
Drie m aal per jaar wordt er in plaats van de 2e dienst, een jongerendienst georganiseerd door de
diverse jeugdclubs.
•
Geloofsvragen bespreekbaar m aken op clubs en/of catechisaties
•
Leren bidden en Bijbel lezen.
•
Catechisatie: De basiskennis is gelegd, m aar nu gaat het vooral om de link naar het praktische
leven als christen in de kerk en daarbuiten. W ekelijks drie kwartier (alleen 12,13 jaar)
•
Een huiselijke sfeer bieden bij club
Rol tiener:
•
Actief m eedoen in clubverband en catechisatie
•
Verantwoordelijkheden groeien langzaam ; tieners betrekken bij de kerkdiensten, oppas en
diaconale activiteiten
•
Nadenken over het om zien naar elkaar, o.a. andere gem eenteleden (ouderen, zieken). Dit om
sociaal bewustzijn te laten groeien.
Rol leiding:
•
Leiding is zich bewust van zijn rol als identificatie persoon van de tieners. Voorleven van het leven
als christen, ook bewust naar de tieners toe
•
Leiding neem t serieus de tijd, en toont interesse in de leefwereld van de tieners
•
Leiding is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van een activiteit
•
Jeugdteam is probeert voldoende leiders te hebben voor een clubavond en denkt actief m ee als
er een vervanger gezocht m oet worden
Vorm :
•
Catechisatie
•
Kerkdienst
•
Club Tim otheüs
•
Jongerendienst
•
Gezinsdienst
•
Jeugdhonk activiteit
•
(activiteit als sjoelm iddag of broodm aaltijd)
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Leeftijd 15,16, 17 jaar
Doelen:
•
W e willen in afhankelijkheid van Christus bouwen aan de kerk van nu en de toekom st
•
W e willen jongeren geborgenheid geven
•
W e willen jongeren helpen bij het ontwikkelen van hun relatie m et God, hun identiteit en
begeleiden op weg naar het doen van belijdenis.
•
W e willen jongeren leren hoe zij een praktische invulling kunnen geven aan het leven als christen
•
W e willen de jongeren helpen te zoeken naar een eigen plaats binnen onze eigen gem eente
•
W e willen jongeren de gelegenheid geven om een christelijke vriendenkring op te bouwen en te
ontwikkelen in de gem eente.
Aandachtspunten:
•
Jongeren zijn bezig om hun eigen m ening te vorm en en m aken keuzes die gevolgen hebben voor
de rest van hun leven, zoals studiekeuze.
•
Een relatie opbouwen is de sleutel tot openheid bij jongeren. Oprechte interesse tonen en ruim te
geven om zichzelf te zijn. Dit leidt tot respect.
•
In de kerk kom en, m oet voelen als ‘thuiskom en’.
Activiteiten:
•
Door m iddel van Bijbelstudie is er ruim te om inhoudelijk dingen uit te werken.
•
De jongeren helpen om hun relatie m et God eigen te m aken, daar praktisch inhoud aan te geven
en in de gem eente dienstbaar te zijn.
•
Drie m aal per jaar wordt er in plaats van de 2e dienst, een jongerendienst georganiseerd door de
diverse jeugdclubs.
•
Geloof, Gebod, Gebed en Kerk
•
Club Interm ezzo
•
Catechisatie, gezam enlijk m et CG, vier blokken van drie avonden van 19:00 tot 20:45.
Rol jongere:
•
De jongere doet m ee aan (diaconale) activiteiten in de gem eente.
•
Jongere heeft m eer verantwoordelijkheid binnen de gem eente, bijv. oppasdienst,
kindernevendienst, clubs, kerkdienst, jeugdhonk
Rol
•
•
•
•
•

leiding:
Leiding is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van een activiteit .
De jeugdteam is verantwoordelijk voor verzorgen van de leiding.
De jongeren begeleiden en stim uleren bij het helpen uitvoeren van activiteiten.
In gesprek gaan m et jongeren over de vragen die bij hen leven, zowel op het gebied van het
geloof als ook op andere vlakken; het aanbieden van tijd en ruim te om deze vragen te stellen.
De leiding probeert relaties op te bouwen m et de jongeren, door een veilige en open sfeer aan te
bieden

Vorm :
•
Interm ezzo
•
Catechisatie
•
Youth Alpha m inim aal 1x per twee jaar en in sam enwerking m et de CGK te Aalsm eer
•
Jongerendienst
•
Activiteiten jeugdhonk
•
Diaconaal werk, bijv. bazaar, zending etc.
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Leeftijd 18 – 25 jaar
Doelen
•
W ij willen in afhankelijkheid van Christus m et de jongeren bouwen aan de kerk van nu en de
toekom st.
•
W illen jongeren een eigen plek in de gem eente geven.
•
W e willen jongeren gelegenheid geven om hun eigen positie tegenover God en in de gem eente te
ontdekken en in te vullen.
•
W e willen jongeren stim uleren hun geloof handen en voeten te geven.
•
W ij willen jongeren gelegenheid geven om binnen de kring van de gem eente een christelijke
vriendenkring op te bouwen en te ontwikkelen.
Aandachtspunten
•
Jongeren zijn in deze fase al jongvolwassen en m aken de balans van hun zoektocht naar hun
identiteit en de betekenis daarvan op.
•
Jongeren hebben zich (m in of m eer) een eigen m ening gevorm d en m aken concrete keuzes
inzake o.a. beroep en relatie die verstrekkende gevolgen hebben voor de rest van hun leven
(positief of negatief).
•
Jongeren zoeken hun plaats in de m aatschappij en de kerk.
•
Relatie is de sleutel tot openheid bij jongeren. Het gaat om het tonen van echte interesse en het
geven van ruim te om zichzelf te kunnen zijn. Dit zijn de voorwaarden voor onderling vertrouwen
en respect.
•
In de kerk(diensten) ontdekken dat er ruim te voor jongvolwassenen is.
Activiteiten
•
Uitdagen een geschikte positie in te nem en.
•
Ruim te m aken om door Bijbelstudie en gesprek inhoudelijk dingen uit te werken.
•
Jongeren helpen relatie m et God verder eigen te m aken en uit te werken.
•
Jongeren laten ontdekken hoe zij handen en voeten kunnen geven aan hun geloof, zowel in de
kerk als in de m aatschappij.
•
Catechisatie.
Rol jongere
•
De jongere doet m ee aan kerkelijke activiteiten.
•
Jongere krijgt m eer verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld bij de jongere clubs, in
kerkdiensten of in een soort ‘stage’.
•
Jongeren geven hun eigen club (‘Ora et Labora’) vorm en worden daarin gecoacht door ØØn of
m eer coaches.
Rol
•
•
•
•

Coach
Coach neem t jongvolwassenen serieus door tijd voor hen te hebben en interesse in hen te tonen.
Begeleiden en stim uleren in het vorm geven aan de eigen club(activiteiten).
Ruim te creëren voor de eigen clubactiviteiten.
De jeugdteam is verantwoordelijk voor het aantrekken van coaches.

Vorm
•
‘Ora et Labora’ (eenm aal per m aand na de tweede dienst) : werkvorm ?
•
(Belijdenis)catechisatie
•
Gespreksgroep ‘Onderweg’ voor vooral hen die onlangs openbare belijdenis van het geloof
hebben afgelegd.
•
Na belijdenis: stagelopen op een te kiezen terrein in de gem eente
•
Deelnam e aan de Preekvoorbereidingsgroep
•
Deelnam e in andere gem eentelijke activiteiten
•
(Jongerendiensten, Activiteiten jeugdhonk, Kerkdiensten, etc)
•
Youth Alpha m inim aal 1x per twee jaar en in sam enwerking m et de CGK te Aalsm eer
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Jeugd en jongeren pastoraat
Doelen:
•
Om jongeren pastoraal te begeleiden vanaf 12 t/m 25 jaar, uitgezonderd de gehuwden en degene
die belijdenis hebben gedaan.
Aandachtspunten:
•
Letten op positieve en negatieve signalen van kinderen en jongeren, dit kan door dicht bij ze te
staan (relatie).
•
De verantwoordelijkheid is vanuit de KR gedelegeerd aan het jeugdteam , daarnaast hebben de
jeugdwerkers een signalerende rol, zij staan het dichtst bij het kind en de jongere. Het
Jeugdteam is verantw oordelijk voor de pastorale zorg aan de jongeren .
•
In principe vallen alle leeftijdscategorie”n hieronder. De leeftijdscategorie 12 + verdient speciale
aandacht.
•
Leiding leeft zich in de leefwereld van jongeren.
•
Feedback geven, bevestig jongeren en corrigeer ze som s. Hiervoor is wel een basis van
vertrouwen nodig.
•
Stiltes, geef kinderen en jongeren som s een beetje ruim te.
•
Gebed, bid voor en m et de jeugd en jongeren.
•
Tenm inste drie m aal per jaar jeugdwerkers overleg
Activiteit:
•
Het pastoraal team bestaat uit een jeugdouderling, jeugddiaken en een aantal pastoraal
m edewerkers,
•
Tenm inste twee m aal per jaar wijkteam overleg m et de predikant
•
Toerusten jeugdwerkers
•
Afleggen van ‘pastoralebezoek’ bij jongeren vanaf 12 jaar
Rol kind:
•
NVT
Rol leiding (jeugdteam ):
•
Afleggen van huis/pastoraal bezoek.
•
Organiseren van het jeugdwerk onder andere het zoeken van voldoende m enskracht voor de
verschillende activiteiten
Vorm :
•
NVT
Opm erking:
•
gegevens zoeken en contacten leggen m et instanties waarm ee jongeren m et diepgaande
problem en naar toe kunnen worden verwezen (drugs, schulden, relatie problem en, etc)

11

