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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt het jeugdbeleidsplan 2010-2014. Dit jeugdbeleidsplan is geschreven in het verlengde van 
het algemene beleidsplan 2008-2012 van de hervormde gemeente te Goedereede. Hierin wordt op 
diverse momenten de jongeren en het jeugdwerk benoemd.  
Hieronder vermelden wij enkele citaten: 
 
‘Ten behoeve van het plaatselijke jeugdwerk heeft de kerkenraad de jeugdraad ingesteld, onder lei-
ding van een eigen voorzitter. De jeugdraad adviseert de kerkenraad inzake het jeugdwerk en bege-
leidt de dagelijkse gang van zaken binnen het jeugdwerk. Zij signaleert problemen en knelpunten en 
probeert oplossingen daarvoor aan te dragen. Van tijd tot tijd is er een jeugdraadsvergadering waar-
in afgevaardigden uit alle delen van het jeugdwerk bijeenkomen onder leiding van de jeugdouder-
ling…..Jaarlijks brengt de jeugdraad een verslag uit ter verantwoording aan de kerkenraad.’ (pag. 17) 
 
Beleidsvoornemens m.b.t. het jeugdwerk: 

 ‘Zorgdragen voor vorming en toerusting van leidinggevenden in het jeugdwerk’ (pag. 18) 
 
Kenmerken van de Hervormde gemeente Goedereede 

8. ‘We kennen een breed verenigingsleven, waarin voor alle groeperingen (jongeren, jongvol-
wassenen….) activiteiten zijn en worden ontwikkeld, die de deelnemers steeds brengen bij 
Gods Woord en de daaruit voortvloeiende uitingsvormen.’ (pag. 24) 

 
Vanuit deze citaten en vanuit diverse ervaringen is er bij de jeugdraad het verlangen en de behoefte 
ontstaan voor het formuleren van een beleidsplan specifiek gericht op de jongeren en het jeugdwerk. 
In dit jeugdbeleidsplan willen we beleidslijnen vastleggen als richtlijn waarbinnen het jeugdwerk kan 
functioneren. De kerkenraad heeft in de vergadering van 14oktober 2009, de jeugdraad de opdracht 
gegeven om   een beleidsplan te  schrijven gericht op jongeren en het jeugdwerk. Na de vaststelling 
van het jeugdbeleidsplan in de kerkenraad dienst  het algemene beleidsplan en dit jeugdbeleidsplan 
als één geheel te worden gezien.  
 
In dit jeugdbeleidsplan worden allereerst de huidige situatie van alle jeugdwerkonderdelen beschre-
ven. Vervolgens worden de missie, motto en visie beschreven van waaruit we al het werk dat er met 
jongeren gedaan wordt, vorm willen geven. Daarna worden de doelstellingen beschreven die hieruit 
voortvloeien. Het stappenplan verwoordt hoe we tot het behalen van deze doelstellingen willen ko-
men. Vervolgens wordt de organisatie beschreven. Door middel van het organogram laten we zien 
hoe we de jeugdraad willen laten functioneren na het inwerking stellen van dit beleidsplan. Daar-
naast worden de taken omschreven van de verschillende onderdelen/personen die betrokken zijn bij 
het werken met de jongeren. Waar in de tekst gesproken wordt over ‘jongeren’ moet dit steeds in 
breder verband worden gezien, namelijk: kinderen, tieners, jongeren en jong volwassenen. 
Voor al het werk met en voor jongeren in onze gemeente willen we werken via en toetsen aan de 
door de HGJB vastgestelde kernkwaliteiten. In bijlage 1 staat een toelichting op deze kernkwaliteiten. 
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1.1 onderzoeksresultaten 

 
Voordat er met het formuleren van het jeugdbeleid aan de slag is gegaan, is er onder diverse betrok-
ken partijen onderzoek gedaan naar de belevingen bij het huidige jeugdwerk en de wensen en visie 
voor de toekomst.   
Allereerst is er een enquête gehouden onder alle leidinggevenden van het jeugdwerk. Daarnaast is er 
een brainstormsessie geweest met de kerkenraad. Hierin  hebben zij aangegeven wat vanuit de ker-
kenraad van belang wordt geacht voor de jongeren in de leeftijd van 0-25jaar. 
Ook heeft er een brainstormsessie met de leidinggevenden uit het jeugdwerk plaatsgevonden. Hierin 
zijn we vooral praktisch aan de slag gegaan met de verschillende kernkwaliteiten voor de manier van 
werken. Op de verschillende onderdelen van het jeugdwerk is ook met de jongeren besproken hoe zij 
de vorm en inhoud ervaren van het aan hen geboden jeugdwerk. Tenslotte heeft ook de gemeente 
de gelegenheid gekregen om te reageren op een aantal vragen met betrekking tot het jeugdwerk. 
In bijlage 2 is een samenvatting te vinden van alle onderzoeksresultaten. Deze resultaten zijn de basis 
geweest voor de verdere uitwerking van het jeugdbeleidsplan. 
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2. Beschrijving huidige situatie 
 
In dit hoofdstuk worden de huidige vormen van jeugdwerk beschreven. Daarnaast zijn de doelstellin-
gen per jeugdwerkonderdeel verwoord. Dit geeft inzicht in hoe het jeugdwerk momenteel is georga-
niseerd en kan worden gebruikt als handvat bij het uitwerken van de speerpunten. 
 
  Jeugdpastoraat 

De jeugdouderling verzorgt het jeugdpastoraat. Dit houdt in dat jongeren door hem worden uitgeno-
digd om een gesprek met hem te hebben. In dat gesprek is er ruimte voor vragen/opmerkingen over 
geloof, kerkgang, vreugde, verdriet, problemen op school, in het werk of de thuissituatie. Alle jonge-
ren vanaf ongeveer 16 jaar worden uitgenodigd voor een gesprek, dit is geheel vrijblijvend. 
Doelstellingen: 

 Plaats voor persoonlijk gesprek met jongere 

 Toerusting van het persoonlijk geloof 

 Jongeren, voor zo ver dat mogelijk is, bij Christus brengen 

 Pastorale plek voor elke situatie 
 

Catechese 
De catechisatie is de plaats om onderwijs te ontvangen over de bijbel en het geloof in de Heere Jezus. 
Dit gebeurt aan de hand van vastgestelde lesboekjes. Meestal op maandagavond wordt de catechese 
gehouden. De jongeren vanaf de leeftijd van 12 jaar worden hiervoor uitgenodigd. Aan het begin van 
een seizoen wordt een avond belegd waarop de jongeren samen met hun ouders welkom zijn.  Tij-
dens de startavond wordt informatie gegeven ten aanzien van de lessen van het seizoen. Ook worden 
dan de lesboekjes aan de jongeren overhandigd. 
Er worden groepen gevormd voor de jongeren van 12 en 13 jaar; 14 en 15 jaar; 16 en 17 jaar; 18 jaar 
en ouder. Tijdens de schoolvakanties is er geen Doelstellingen: 

 Ouders helpen bij het gestalte geven aan hun doopbelofte 

 Tieners en jongeren Bijbels onderwijs geven 

 Tieners en jongeren ondersteunen in het komen tot geloof en de geloofsontwikkeling 

 Actuele thema`s in het leven van tieners en jongeren bespreekbaar maken, ook middels het 
geven van thema-avonden. 

 
Preekbespreking 
Tweemaal per jaar (op de zondag waarop het winterwerk aanvangt en aan het eind van het wintersei-
zoen) vindt er een preekbespreking plaats in “De Ark”. Alle jongeren van 15 jaar en ouder worden uit-
genodigd om erbij te zijn en daadwerkelijk mee te spreken over de preek van die dag.  
Doelstellingen: 

 Het bespreken van de preek met jongeren en de predikant 

 Jongeren ondersteunen in het komen tot geloof en de geloofsontwikkeling 

 Plaats bieden waar jongeren met elkaar hun geloof kunnen delen. 
  

Bijbelstudie 
In het winterseizoen komen eens per maand de jongeren van 15 jaar en ouder op zondag  (na de 
avonddienst) bij elkaar in "De Ark" om met elkaar een Bijbelstudie te houden. Eén van de jongeren 
behandelt een bepaald bijbelgedeelte/onderwerp en na deze inleiding wordt er met behulp van vra-
gen in groepjes verder over doorgesproken. Bij het voorbereiden van de Bijbelstudies wordt gebruik 
gemaakt van het blad Cruciaal en bijbehorend materiaal van de HGJB. 
 Doelstellingen: 

 Elkaar ondersteunen in het komen tot geloof en de geloofsontwikkeling 

 Plek bieden om te praten over het geloof 

 De jongeren bestuderen de Bijbel en komen samen met leeftijdsgenoten 
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   Kinderclubs 

Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is er in het winterseizoen clubwerk. De avonden bestaan uit twee 
delen. Tijdens het eerste gedeelte wordt de avond geopend met zingen, gebed en het lezen van een 
stukje uit de Bijbel. Daarna wordt dit stukje door middel van een Bijbelverhaal uitgelegd aan de hand 
van het boekje “Bouwsteen” van de HGJB en worden onder andere puzzels en vragen over dit bijbel-
verhaal gemaakt. Het tweede deel van de avond, na de pauze, wordt er iets creatiefs gemaakt. De 
avond wordt afgesloten met gebed. De clubs starten in de eerste week van oktober. Er is een meisjes- 
en een jongensclub.  
Doelstellingen: 

 Op eenvoudige manier over God en de Bijbel leren en zo een schakel zijn in het komen tot geloof 
en in de geloofsontwikkeling van het kind 

 Laten zien hoe je als christen leeft, dat het fijn is een kind van God te zijn 

 Omgang met kinderen, band opbouwen 
 

  Vakantie Spelweek 
Elk jaar organiseert het Vakantie Spelweekteam  een spelweek voor de kinderen en tieners. Dit ge-
beurt in de laatste week van de zomervakantie op dinsdag, woensdag en donderdag en is bestemd 
voor de kinderen van de basisschool. Voor de tieners tot de leeftijd van 16 jaar is er in de avond een 
spetterend programma. Er is zowel voor de kinderen als voor de tieners een apart team van leiding-
gevenden.  De vakantie spelweek is bedoeld als evangelisatiemiddel voor buitenkerkelijke kinderen  
en tieners, maar daarnaast zijn ook de kinderen en tieners uit de gemeente welkom. Aan de hand van 
het thema, dat aangedragen wordt door de HGJB worden er Bijbelverhalen verteld en geknutseld en 
leuke programma’s georganiseerd .  
Doelstellingen: 

 Kinderen en tieners op laagdrempelige wijze in aanraking laten komen met het evangelie 

 Kinderen en tieners leren kennen en een band met hen opbouwen 
 

Tienerclub Spirit 
De tienerclub komt één keer per twee weken bij elkaar in de Ark. Tijdens een Spiritavond wordt er 
eerst op een eigentijdse manier nagedacht over een thema  vanuit de Bijbel, waarbij gebruik ge-
maakt wordt van het gelijknamige blad van de HGJB ‘Spirit’.  Daarnaast is er een programma wat 
kan variëren van zeer actief tot het uitnodigen van een spreker. De leeftijd voor de bezoekers is van 
12 tot 16 jaar.   
Doelstellingen: 

 Tieners ondersteunen in het komen tot geloof en de geloofsontwikkeling, basis leggen om 
staande te blijven in de wereld van vandaag 

 Een plek bieden waar tieners zich thuis voelen 
 
 
 

Kinderkoor Kadosj 
Christelijk Kinderkoor Kadosj  heeft als doel om samen met kinderen op ontspannen wijze liederen te 
zingen tot eer van God en een aantal keer per jaar een uitvoering te geven. De dirigent en het kinder-
koor wordt begeleid door een muziekgroep. Alle kinderen vanaf 4 jaar tot ongeveer 15 jaar zijn  wel-
kom. 

   Doelstellingen: 

 Kinderen bewust maken dat het fijn is om samen God te loven door het zingen van christelijke 
liederen 

 Kinderen ondersteunen in het komen tot geloof en de geloofsontwikkeling 
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Zondagsschool 
Op de zondagsschool zingen en bidden de kinderen met elkaar, er wordt een Bijbelverhaal verteld en 
soms wordt er een verwerkingsopdracht gedaan. De zondagsschool wordt gehouden op zondagmiddag. 
Alle kinderen vanaf vier jaar krijgen een uitnodiging voor de zondagschool. Als de kinderen naar het 
voortgezet onderwijs gaan nemen ze afscheid van de zondagschool. Het bestuur van de zondagsschool 
is aangesloten bij de zondagsscholenbond, en staat los van de jeugdraad, werkt samen met Hersteld 
Hervormde Kerk van Goedereede en is zelf verantwoordelijk voor beleid /uitvoering en financiën. 
Doelstellingen: 

 Kinderen stimuleren om Psalmen en Bijbelteksten uit het hoofd te leren 

 Kinderen ondersteunen in het komen tot geloof en de geloofsontwikkeling 
 
Crèche 
De crèche maakt momenteel geen deel uit van de jeugdraad, valt verantwoordelijk onder kerkvoogdij, 
wordt van daaruit ook aangestuurd en financieel voorzien. De wens bestaat dit in de toekomst onder te 
brengen bij de jeugdraad. Op de crèche is er een plaats voor de jongste kinderen van de gemeente, 
zodat de ouders naar de kerkdienst kunnen gaan. Tijdens de crèche worden de kinderen bezig gehou-
den met speelgoed en wordt bij tijden ook een Bijbelse tekening gemaakt. 

Doelstellingen: 

 Oppas voor de kinderen zodat ouders de kerkdienst kunnen bezoeken 

 Met “ oudste”  kinderen een Bijbelse tekening/werkje maken. 
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3. Missie & Motto 
 
In de missie staat verwoord wat de speciale opdracht en taak is die we als gemeente hebben als het 
gaat om de jongeren in onze gemeente.  
Het motto is een begrip dat de missie in het kort verwoordt en wat dient als een soort kapstok waar-
aan alle acties en jeugdwerkonderdelen kunnen worden opgehangen. 
 

3.1 Missie 
 

Als gemeente hebben we hart  voor onze jongeren. We willen ze een thuis te bieden, een eigen plek 
in de gemeente, waarin ze eenheid en de liefde van God mogen ervaren. Hier worden ze serieus ge-
nomen en krijgen ze de ruimte hun eigen gaven in te zetten. Ze worden gestimuleerd en gevormd tot 
persoonlijk geloof in de drie-enige God en het belijden daarvan. 
 

3.2 Motto 
 

Ter ondersteuning van de missie is er gekozen voor het motto: 

 

Hart voor jongeren 
 

We willen hiermee aangeven hoe belangrijk het is om als volwassenen onze jongeren in liefde te 
omringen, hen te dragen in onze gebeden, hen steeds maar weer, op allerlei manieren, te brengen 
aan de voeten van de Heere Jezus. Wanneer wij als gemeente zo op onze jongeren betrokken zijn, 
staan we niet boven hen maar naast hen. Zij hebben de hulp van volwassenen ook nodig om te staan 
in deze wereld. Ze hebben volwassenen nodig die hen op het hart dragen, voor hen bidden en om 
hen heen staan. Zo ontstaat er wederzijds vertrouwen en mogen we hen als volwassenen stimuleren 
in het geloof in de drie-enige God.  
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4. Visie 
 
In de visie wordt vermeld op welke manier er tegen de gemeente en jongeren wordt aangeke-
ken. Concreet wordt beschreven hoe we als christelijke gemeente met de jongeren om willen 
gaan. Als basis hiervoor nemen we de bijbel, daarnaast is deze visie gebaseerd op wat verwoord 
staat in het algemene beleidsplan.  
 
Hart voor jongeren 
Het is belangrijk dat we als gemeente betrokken zijn op de jeugd en hun ontwikkeling. We kun-
nen van elkaar leren, jongeren van ouderen en ouderen van jongeren. Niet voor niets stelt Jezus 
de kinderen regelmatig ten voorbeeld voor ons. Jezus had en heeft hart voor jongeren. Ook wij 
kunnen hart voor jongeren hebben door het voorbeeld van Jezus te volgen en naast de jongere 
te gaan staan. En we geloven dat door het werk dat wij als gemeente met en voor de jongeren 
doen, God door zijn Heilige Geest werkt. 
 
Markus 10:13-16 
13 En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften de-
genen, die ze tot Hem brachten.  
14 Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij ko-
men, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.  
15 Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in het-
zelve geenszins ingaan.  
16 En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve. 
 
verantwoordelijkheid 
De jongeren van onze gemeente ontvangen na de geboorte het teken van de heilige doop. God 
gaat een verbond met hen aan. Wat dit verbond inhoudt staat verwoord in het doopformulier. 
De jongeren van onze gemeente zijn verbondskinderen. De ouders/het gezin zijn als eerste ver-
antwoordelijk om hun kinderen vanuit dit verbond op te voeden. De leidinggevenden van het 
jeugdwerk mogen daarnaast helpen om de doop te beantwoorden. Tenslotte  hebben we ook als 
gemeente de verantwoordelijkheid voor onze jongeren om hen vanuit het verbond voor te leven. 
God gaat met iedere jongere persoonlijk een verbond aan. In het jeugdwerk willen we erop ge-
richt zijn dat de jongere ook persoonlijk antwoord geeft op het verbond van de doop door belij-
denis van het geloof te doen. Naast de verantwoordelijkheid voor de verbondskinderen willen 
we open jeugdwerk bieden aan alle kinderen die dit verbond niet hebben ontvangen. Dit doen 
we vanuit de opdracht die Jezus ons gegeven heeft.  
 
Gunnende liefde 
Vanuit de opdracht die Jezus ons geeft, hebben de jongeren een plaats in onze gemeente. Daar-
naast hebben we de jeugd lief, omdat God ons eerst lief heeft gehad (1 Joh.4:19) We hebben 
liefde tot onze jongeren en gunnen hen het geloof in Jezus Christus.  
 
Eigen plek 
We willen de jongeren een veilige plek bieden in onze gemeente. Dit is een plek waar zij ver-
trouwen in hebben en die vertrouwd is voor hen. Een plek waar zij zich serieus genomen voelen, 
zoals ook Jezus de kinderen serieus nam en tijd voor hen vrij maakte. Dit zorgt ervoor dat zij ook 
een eigen plek hebben in de gemeente, waardoor ze zich thuis voelen. Een plaats waar ze een rol 
vervullen en waar ze worden aangesproken op hun eigen niveau. 
Door alles wat er in de gemeente voor, met en door jongeren gedaan wordt, krijgen de Bijbel-
verhalen betekenis in hun leven en krijgen zij ruimte om te groeien in discipelschap, leren om te 
leven als christen in deze wereld en nemen zij hun verantwoordelijkheid in de gemeente.  
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Structuur 
 In het jeugdwerk dat wordt aangeboden willen we de jongeren ondersteunen in het komen tot 
geloof en de geloofsontwikkeling. Daarvoor dienen de verschillende jeugdwerkonderdelen op el-
kaar aan te sluiten in manier van werken in kennis- en geloofsoverdracht. Hiervoor maken we 
gebruik van het materiaal van de Hervormd-gereformeerde Jeugdbond. 
De ondersteuning in de geloofsontwikkeling  is erop gericht  dat de jongere antwoord leert geven 
op de doop en dat hij het geloof handen en voeten leert te geven in het dagelijks leven. 
‘Centraal in ons kerk-zijn staan de zondagse erediensten. De prediking is Schriftuurlijk en op Chris-
tus georiënteerd en op het (christelijke) leven van alle dag gericht’ (alg.beleidsplan,pag.24). Met 
het oog hierop is het belangrijk dat de jongeren op hun niveau  en vanuit hun belevingswereld 
worden aangesproken en betrokken bij de erediensten. Het inzetten van de jongeren en betrek-
ken bij gemeentebrede activiteiten is hierbij van belang, zodat ze betrokken zijn bij alle aspecten 
van het gemeente-zijn: leren, vieren, dienen, zorgen, getuigen en hun verantwoordelijkheid leren 
nemen.   

 
Rol van de gemeente 
Belangrijke aspecten van de gemeente zijn: enthousiasmerend, jaloersmakend en open voor jon-
geren zijn. Het is onze wens dat de gemeente uitdraagt naar de jongere:  “…gedenk aan uw 
Schepper in de dagen uwer jongelingschap (prediker 12:1)”. De jongeren hebben behoefte aan 
identificatiefiguren en aan uitleg over wat waarom gebeurt. Daarom is het van belang dat de 
gemeente “…altijd bereid is tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de 
hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze (1Petrus 3:15)”. 
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5. Doelstellingen 
 
Vanuit de onderzoeksresultaten en de gevormde missie, visie en motto zijn de volgende doelstellin-
gen per kernkwaliteit opgesteld. Van deze doelstellingen worden er drie gekozen als speerpunten om 
de komende tijd mee aan de slag te gaan. 
 

1. Integrale visie 
Er wordt gewerkt vanuit een totaalvisie op alles wat er in de gemeente met en voor jongeren ge-
beurt. Dit vraagt afstemming tussen de verschillende jeugdwerkonderdelen, maar ook afstemming 
gemeentebreed. Ook spelen de ouders in de opvoeding hierin een belangrijke rol. 
  

2. Doorleefd geloof 
Leidinggevenden worden toegerust om vanuit hun persoonlijk geloof vorm te geven aan het jeugd-
werk en ondersteunen hiermee de jongeren in het komen tot geloof en geloofsontwikkeling door 
open gesprek en het gezamenlijk beleven van geloof. 
 

3. Doelmatige structuur 
De jeugdraad werkt vanuit een vaststaande structuur en volgens een vooraf vastgesteld jaarplanning 
zodat er aandacht is voor alle voorkomende thema’s, heilsfeiten en projecten en dat de diverse vor-
men van jeugdwerk optimaal op elkaar zijn afgestemd. 
 

4. Herkenbare context 
Het jeugdwerk wil ruimte geven aan de jongeren om het geloof op hun eigen manier te beleven en 
deel uit te maken van de gemeente, duidelijk moet zijn dat het evangelie ook aansluit bij het dage-
lijks leven van de jongeren van nu. 
 

5. Wervende openheid 
De jeugdwerkonderdelen besteden bewust aandacht aan het werven van deelnemers binnen en 
buiten de kerk en zoeken hiervoor aansluiting bij bestaande organisaties zoals scholen, daarnaast 
maken zij de deelnemers bewust van het belang van openheid over het geloof naar leeftijdsgenoten. 
 

6. Liefdevolle relaties 
Leidinggevenden en gemeenteleden zijn bereid om de jongeren te dienen en om zich persoonlijk te 
verbinden aan de jongeren. Daarnaast is het belangrijk de jongeren te leren oog te hebben voor el-
kaar en voor de naaste wat verder van de gemeente af (diaconaal dienen). 
 

7. Dienstbaar leiderschap 
Het is onze wens dat leidinggevenden bereid zijn om met de jongeren  op te trekken en zich voor 
langere tijd aan hen te binden, door hen intensief te ondersteunen in en te begeleiden bij de per-
soonlijke geloofsontwikkeling. Zij realiseren zich dat het een dienende taak is waarbij jongeren tot 
hun recht komen. 
 

8. Persoonlijke inschakeling 
Leidinggevenden zijn zich bewust van de talenten van de deelnemers en zetten deze bewust in, 
daarnaast staat de gemeente ervoor open om de jongeren met hun talenten een plaats te geven in 
de gemeente. 
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6. Speerpunten 
 
De volgende drie doelstellingen zijn als speerpunten gekozen om de komende tijd mee aan de slag te 
gaan. In dit hoofdstuk wordt een aantal acties per speerpunten beschreven om deze doelstellingen 
te bereiken. De jeugdraad kan ervoor kiezen een commissie samen te stellen om een speerpunt ver-
der uit te werken. 

 
1. Integrale visie 

Er wordt gewerkt vanuit een totaalvisie op alles wat er in de gemeente met en voor jongeren ge-
beurt. Dit vraagt afstemming tussen de verschillende jeugdwerkonderdelen, maar ook afstemming 
gemeentebreed. Ook spelen de ouders in de opvoeding hierin een belangrijke rol. 

 
acties 

Meer afstemming en aandacht voor doorstroming tussen de jeugdwerkonderdelen 

Duidelijke (inhoudelijke en organisatorische) doelstellingen per jeugdwerkonderdeel 

Voorstel doen bij de kerkenraad om crèche onder de jeugdraad te laten vallen 

Betrokkenheid stimuleren van ouders en gemeente op het jeugdwerk en omgekeerd 

Gemeentebreed werken met het jaarlijkse HGJB-thema 

 
 

2. Doelmatige structuur 
De jeugdraad werkt vanuit een vaststaande structuur en volgens een vooraf vastgesteld jaarplanning 
zodat er aandacht is voor alle voorkomende thema’s, heilsfeiten en projecten. en dat de diverse 
vormen van jeugdwerk optimaal op elkaar zijn afgestemd. 
 

acties 

Duidelijke beschrijving van de doelstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 
samenstelling van de jeugdraad (Dit is met dit beleidsplan al voor een deel in uitvoering ge-
bracht)  

Opstellen van een jaarplan waarin zijn opgenomen alle voorkomende thema’s, heilsfeiten en 
projecten 

Opstellen van een jaarplanning jeugdwerk waarin alle vergaderingen en commissies zijn opge-
nomen 

 
 

3. Wervende openheid 
De jeugdwerkonderdelen besteden bewust aandacht aan het werven van deelnemers binnen en 
buiten de kerk en zoeken hiervoor aansluiting bij bestaande organisaties zoals scholen, daarnaast 
maken zij de deelnemers bewust van het belang van openheid over het geloof naar leeftijdsgenoten. 
 

acties 

Opstellen van een plan om deelnemers te werven voor alle onderdelen van het jeugdwerk 

Investeren in leidinggevenden om bewust jongeren te stimuleren tot wervende openheid 

Investeren in de jongeren om open over hun geloofsbeleving te spreken 
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7. Organisatie 
 
Ten behoeve van het jeugdwerk heeft de kerkenraad een jeugdraad ingesteld. 
In het organigram staan alle onderdelen aangegeven waar jeugdwerk plaatsvindt en waar jeugd el-
kaar ontmoet. 
 
Bij een aantal jeugdwerkonderdelen is een stippellijn aangegeven. Dat wil zeggen dat de uitvoering 
van het betreffende jeugdwerkonderdeel niet plaats vindt onder de verantwoordelijkheid van de 
jeugdraad. Evenwel is het betreffende jeugdwerkonderdeel van belang om een totaalbeeld te geven 
over het jeugdwerk dat binnen onze gemeente plaats heeft. Voor het beleidsplan wordt dit jeugd-
werk dan ook meegenomen, tevens zal de jeugdraad in haar vergaderingen aandacht schenken aan 
deze jeugdwerkonderdelen als het gaat om de uitvoering van het beleidsplan. Er vindt afstemming 
en overleg plaats ten aanzien van de programma’s. 
 
De organisatievorm wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt en hierbij zijn de volgende uitgangs-
punten van belang: 

 De kerkenraad is te allen tijde (beleidsmatig) eindverantwoordelijk voor al het jeugdwerk. 

 Binnen het jeugdwerk kennen we zeven aandachtsgebieden/werkvelden: clubs, jeugdpasto-
raat, catechese, vakantie spelweek, kinderkoor, crèche en zondagschool. Dit zijn de plaatsen waar de 
jeugd elkaar ontmoet. Hierbij geldt dat de zondagsschool een zelfstandig orgaan met leden en eigen 
bestuur is en in die zin ook geen verantwoording af hoeft te leggen aan de kerkenraad.  

 
*Go4It is een club voor jongeren van 15+, waaraan op dit moment geen actieve invulling wordt 
gegeven.  

Kerkenraad 

Jeugdpastoraat 

Jeugdraad 

Clubs Kinderkoor Vakantie- 
spelweek 

Crèche Catechese Zondag- 
school 

Meisjesclub 

Jongensclub 

Tienerclub 
Spirit 

JongerenBijbel- 
studiegroep 

Go4it* 
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7.1 Taakomschrijving Kerkenraad 
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Een omschrijving van de taken van de kerkenraad is te 
vinden in het algemene beleidsplan 2008 – 2012 van de Hervormde Gemeente te Goedereede. De 
jeugdraad legt verantwoording af ten aanzien van het jeugdbeleid in de gemeente. de kerkenraad is 
als zodanig dus eindverantwoordelijke van het jeugdwerk. 
 

7.2 Taakomschrijving Jeugdouderling 
Binnen de kerkenraad is een ouderling met een bijzondere opdracht: de jeugdouderling. De jeugdou-
derling is binnen de kerkenraad verantwoordelijk voor het jeugdbeleid en de inhoud van het jeugd-
werk. 
De jeugdouderling heeft de volgende specifieke taken: 

 Voorzitter Jeugdraad 

 Legt verantwoording af in de kerkenraad. 

 Fungeert als aanspreekpunt binnen het jeugdwerk, zowel voor de gemeente als voor de 
kerkenraad, maar ook als aanspreekpunt vanuit de kerkenraad voor de jeugdwerkers. 

 Heeft specifiek aandacht voor jongeren in moeilijke situaties en draagt zorg voor het jeugd-
pastoraat. 

 Draagt samen met predikant zorg voor toerusting/coaching leidinggevenden.  

 
7.3 Taakomschrijving Jeugdraad 
De jeugdraad is de paraplu waaronder het totale jeugdwerk in onze gemeente is samengebracht. Elke 
club heeft één afgevaardigde be,noemd die de vergaderingen bijwoont. Voor de afgevaardigde is per 
club ook een vervanger bij eventuele verhindering.  De jeugdraad coördineert de activiteiten en de fi-
nanciële zaken van het jeugdwerk. De jeugdraad maakt beleidsvoorstellen voor de kerkenraad ten aan-
zien van het jeugdwerk. De jeugdraad voert namens de kerkenraad het vastgestelde beleid uit. De voor-
zitter is de zittende jeugdouderling. 
Onder de jeugdraad vallen de kinderclubs, tienerclub, de jongerengroep voor Bijbelstudie en preekbe-
spreking, kinderkoor en de Vakantie spelweek. 
De creche, cathechese en de zondagsschool vallen niet onder de jeugdraad, maar de leidinggevenden 
met toerustingavonden en andere gelegenheden altijd welkom.  
 
De Jeugdraad kan bepaalde taken delegeren aan door haar ingestelde commissies of 
werkgroepen. Bovendien hebben de verschillende soorten jeugdwerk hun eigen teams die 
teamvergaderingen houden en is elk team verantwoordelijk voor de uitvoering van het gezamenlijke 
beleid in hun eigen vorm van jeugdwerk. 
De Jeugdraad heeft specifieke taken als adviserend orgaan en uitvoerend orgaan voor de kerkenraad. 
Deze taken worden als volgt geformuleerd: 
 
De Jeugdraad als adviserend orgaan: 

 adviseert de kerkenraad inzake het beleid voor het jeugdwerk; 

 signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen; 

 stelt een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het college van 
             kerkrentmeesters. 
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De jeugdraad als uitvoerend orgaan: 

 het uitvoeren van het beleidsplan 

 Vormgeven aan de inhoudelijke kwaliteit van het jeugdwerk (kernkwaliteiten HGJB) 

 de begeleiding van de dagelijkse gang van zaken binnen het jeugdwerk 

 de coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk 

 het vervullen van ontstane vacatures binnen het jeugdwerk 

 de begeleiding en coaching van de vrijwilligers binnen het jeugdwerk 

 de toerusting van leidinggevenden 
 
7.4 Taakomschrijving secretaris 
Eén van de leden van de jeugdraad is secretaris. Dit omvat de volgende taken: 

 Zorgdragen voor verslaglegging vergaderingen van de jeugdraad 

 Informeren van leidinggevenden in opdracht van de jeugdouderling 

 Overige administratieve ondersteuning 
 
7.5 Taakomschrijving penningmeester 
Eén van de leden van de jeugdraad is penningmeester. Dit omvat de volgende taken: 

 Financieel contactpersoon van alle jeugdwerkonderdelen 

 Overzicht houden en bewaken van de financiële middelen van de jeugdraad 

 Jaarlijks samenstellen van de begroting 

 Jaarlijks samenstellen van de jaarrekening 
 

7.6 Beschrijving werkvelden 
De verantwoordelijkheden voor de zeven werkvelden kunnen als volgt worden verdeeld: 

 De predikant en de jeugdouderling zijn verantwoordelijk voor de catechese. 

 De jeugdouderling geeft leiding aan het jeugdpastoraat en de kerkenraad is verantwoordelijk. 

 De jeugdouderling is eindverantwoordelijk voor de werkvelden clubs, vakantie spelweek, 
kinderkoor. 

 De crèche valt onder de organisatorische verantwoordelijkheid van de kerkvoogdij.  
De jeugdouderling heeft een adviesfunctie voor wat betreft de inhoudelijke aspecten.  

 De zondagsschool is een zelfstandig orgaan met leden en eigen bestuur en hoeft in die zin 
ook geen verantwoording af te leggen aan de kerkenraad. 
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8. Tenslotte 
 
Duidelijk is dat niet alle in het beleidsplan genoemde doelstellingen in één seizoen opgepakt kunnen 
worden. Er is gekozen voor een meerjarenplan dat van jaar tot jaar geëvalueerd en bijgesteld zal wor-
den. Hiertoe zal de voortgang en de uitvoering van het plan eenmaal per jaar op de agenda van de 
jeugdraad en de kerkenraad moeten staan.  Van belang is dat het beleid ten alle tijd blijft aansluiten bij 
het algemene beleidsplan 2008-2012 van de hervormde gemeente te Goedereede.  
Het jeugdbeleidsplan is vooral een document dat de richting aangeeft van de ontwikkelingen in de ko-
mende jaren.  
 
 Als jeugdraad hopen we dat dit plan ons en onze gemeente zal helpen om ons onze jongeren blijvend 
te betrekken op onze gemeente. Daarnaast hopen we dat dit plan ons zal helpen om het jeugdwerk te 
structureren en te verdiepen waardoor het uiteindelijke doel mag worden bereikt namelijk dat onze 
jongeren de Heere mogen zoeken en vinden. 
In dit alles weten we ons als jeugdraad en als gemeente steeds weer afhankelijk van onze drie-enige 
God. 
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Bijlage 1: Uitleg kernkwaliteiten 
 

Kernkwaliteiten 
Goed werk voor en met jongeren heeft acht kernkwaliteiten: 
 

ALGEMEEN 
1. integrale visie  
er wordt gewerkt vanuit een totaalvisie op alles wat er in de gemeente met en voor 
jongeren gebeurt. 
 
 

Een werksoort of –onderdeel staat niet op zichzelf, maar in het kader van wat de gemeente in z’n tota-
liteit met en voor jongeren doet. Leidinggevenden moeten dus weten welke betekenis hun werk met 
jongeren in het geheel heeft. Doelen van het werk zijn helder. Leidinggevenden worden toegerust en 
begeleid om hun werk optimaal te kunnen doen, zodat in alles God verheerlijkt wordt. 

 
 

THEOLOGISCH 
2. doorleefd geloof   
al het werk vindt plaats voor het aangezicht en tot eer van de drie-enige God.  

 
 
God is de eerste, Hij heeft een verbond gesloten met de jongeren. Dat betekent dat Hij een relatie met 
de jongeren heeft en dat Hij ernaar verlangt dat jongeren die relatie persoonlijk (h)erkennen. Voor die 
relatie heeft God de Bijbel gegeven als bron en middel. Samen met de jongeren luisteren leidingge-
venden daar naar en spreken ze met God. De leidinggevenden werken vanuit een levende relatie met 
Jezus Christus en het geloof in Zijn verlossend werk. 

 
 

METHODISCH 
3. liefdevolle relaties  
leidinggevenden werken vanuit de opdracht elkaar en de jongeren lief te hebben. 

 
 
Jongeren kunnen zich identificeren. Er is veel ruimte voor ontmoeting en het elkaar leren kennen. Er is 
persoonlijke aandacht en pastorale zorg (van leidinggevende naar jongere, maar ook tussen jongeren 
onderling). Leidinggevenden zijn een voorbeeld en gericht op open en eerlijk contact met de jongeren 
die aan hen zijn toevertrouwd. Jongeren worden uitgedaagd om deze relaties te gebruiken en om zelf 
weer relaties aan te gaan. 

 
 

4. wervende openheid  
het werk is aantrekkelijk voor nieuwkomers, zowel van binnen de gemeente als van 
daarbuiten.  

 
 
Leidinggevenden richten het werk zó in dat buitenstaanders makkelijk opgenomen kunnen worden. Er 
worden dus geen onnodige drempels opgeworpen en nieuwkomers weten en merken dat ze welkom 
zijn. Er wordt rekening gehouden met het kennis- en belevingsniveau van eventuele nieuwkomers. 

 
 

5. doelmatige structuur  
 het werk heeft een vaste structuur die dienstbaar is aan de doelstelling. 

 
 
De organisatie van het werk is zó dat er groei kan plaatsvinden. Verantwoordelijkheden zijn duidelijk; 
leidinggevenden zetten zich in, ze vullen elkaar aan en kennen hun eigen taken. 
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6. dienstbaar leiderschap   
leidinggevenden ondersteunen, motiveren en begeleiden de jongeren in hun navol-
ging van Christus. 

 
 
Leidinggevenden geven leiding op een bepaalde manier:.ze hebben een door de Bijbel bepaalde visie 
voor jongeren en (bege)leiden jongeren op de weg daarheen. Ze doen dat niet om zichzelf te profile-
ren, maar om de jongeren tot hun recht te laten komen. 

 
 

HERMENEUTISCH 
7. herkenbare context   
het werk neemt het leven en de leefwereld van jongeren als uitgangspunt. 

 
 
Jongeren herkennen zichzelf in de ‘setting’ waarbinnen het werk plaatsvindt, ze voelen zich er thuis. 
Er wordt dus gezocht naar aansluiting bij het leven en de leefwereld van jongeren. Er is ruimte voor de 
diversiteit die de jongeren inbrengen; jongeren ervaren de ruimte om in inbreng te delen. Elke jongere 
mag er zijn met zijn of haar eigenheid. Leidinggevenden kennen de jongeren en weten wat ze mee-
maken. 

 
 

8. persoonlijke inschakeling   
ieder wordt ingeschakeld met zijn of haar persoonlijke gaven en talenten. 

 
 
Leidinggevenden worden ingezet op die plaatsen waar ze op hun plek zijn, met hun eigen gaven en 
mogelijkheden. Maar ook de jongeren worden zoveel mogelijk actief ingeschakeld. Ze ontdekken zelf 
wat God hen door Zijn Woord wil zeggen, en ze worden uitgedaagd om (mede-) verantwoordelijk te 
zijn voor het werk. 
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Bijlage 2: Samenvatting van enquêtes en brainstormavonden 
 

Onderstaand stuk bevat een samenvoeging van de respons van de enquêtes en de brainstormavon-
den met de leidinggevenden, de kerkenraad, de jongeren en de gemeente. 
 
Algemeen 
In totaal ontvingen we 15 van de 28 uitgedeelde enquêtes onder leidinggevenden terug. Opvallend is 
dat de meeste leidinggevenden al lange tijd betrokken zijn bij het jeugdwerk, meer dan de helft doet 
dit al langer dan 5 jaar.  Vanuit de liefde voor de doelgroep willen de leidinggevenden de jeugd hel-
pen in de geloofsontwikkeling, hen een thuis bieden en een plek in de gemeente.  
Vanuit de gemeente ontvingen we 15 reacties. 
 
Integrale visie 
Uit de brainstormavond met de leidinggevenden komt naar voren dat integrale visie een verbeter-
punt is voor het jeugdwerk binnen onze gemeente. Het jeugdwerk wordt door iets meer dan de helft 
gezien als onderdeel van het totale gemeentewerk. Toch blijkt het moeilijk om concreet onder woor-
den te brengen hoe dit dan vorm krijgt.  
De ondersteuning die de leidinggevenden ontvangen, wordt over het algemeen als voldoende gezien, 
toch komt op andere momenten in de enquête naar voren dat er wel degelijk behoefte is aan meer 
toerusting en ondersteuning, minimaal 2x per jaar. Dit zou dan bijvoorbeeld aan het begin& einde 
van het seizoen plaats kunnen vinden.  
Wat betreft de doelen van de verschillende jeugdwerkonderdelen kan worden vermeld dat alle on-
derdelen gericht zijn op de geloofsontwikkeling, het bieden van een (veilige) plek in de gemeente en 
het opbouwen van een band met de jeugd.  
De kerkenraad wil graag dat de jongeren betrokken zijn op de gemeente. Betrokkenheid van jong en 
oud op elkaar is van belang, ze kunnen van elkaar leren en hebben elkaar nodig. 
 
Doorleefd geloof 
Deze kernkwaliteit is sterk vertegenwoordigd. Dit wordt zowel benoemd in de enquête als tijdens de 
brainstormavond. 87,5% geeft aan iets van zijn relatie met God door te kunnen geven aan de jeugd. 
50% hiervan verlangt ernaar dit meer te doen (= behoefte aan toerusting hoe dit te doen…?). 
2/3 vindt dat het persoonlijk geloof voldoende centraal staat en  87,5% vindt dat er voldoende tijd 
wordt vrijgemaakt voor Bijbellezen en gebed. 
De kerkenraad wil graag dat de jongeren worden geholpen in hun geloofsontwikkeling, dat ze daar-
door ook komen tot persoonlijk belijden en dat ze kennis hebben over God en de bijbel, waardoor er 
ook vertrouwen groeit. 
De gemeente geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat de jeugd leert hoe zij het geloof toe kunnen 
passen in hun persoonlijke leven. Bijbelkennis en de liefde tot God en zijn Woord is hierbij van groot 
belang. 
 
Doelmatige structuur 
Leidinggevenden kunnen concreet benoemen wat zij verwachten van de jeugdraad. Met name de het 
vormen van een visie en doelstellingen wordt genoemd. Waarbij men graag als resultaat zou zien dat 
er afstemming plaatsvindt van een aantal zaken, zoals het jaarthema. Daarnaast heeft de jeugdraad 
een taak in het toerusten, trainen en coachen. De aansluiting van de verschillende jeugdwerkonder-
delen wordt als belangrijk gezien en kan door bovengenoemde punten en het gestructureerd verga-
deren en maken van afspraken worden bewerkstelligd. 
De kerkenraad wil graag dat er structuur is in hetgeen wij de jongeren aanbieden, vanaf de doop is 
de gemeente verantwoordelijk voor de geloofsontwikkeling van het kind en daar dient doelmatig 
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mee omgegaan te worden. Belangrijk is om te investeren in de ouders, het gezin is de eerste schakel 
en kan vanaf de doop hierin worden begeleid. 
Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat het van belang is dat er aandacht wordt besteed aan de 
ouders en hun taak in de opvoeding en geloofsoverdracht aan hun kinderen. 
 
Herkenbare context 
De deelnemers hebben behoefte een ontspannen sfeer, waar een luisterend oor is. Ze willen een 
eigen plek in de gemeente en ondersteuning en stimulering in het geloof. Dit alles neergezet door 
een leuk team van goede en betrouwbare leiding. Bijna 2/3 denkt dat deelnemers zich thuis voelen 
op het jeugdwerk. Dit wordt bewerkstelligd door het aangaan van persoonlijke contact, een sfeer van 
vertrouwen en tijd maken voor de jeugd. Daarnaast is de eigen inbreng van belang en het bieden van 
een duidelijk programma.  
De kerkenraad vindt een veilige en eigen plek belangrijk, ze willen graag dat de jongere zich thuis 
voelt in de gemeente. 
Vanuit de gemeente wordt benoemd dat het belangrijk is om de jongeren te betrekken bij de ere-
dienst. Suggesties hiervoor zijn: kinderdiensten, jeugdcollectanten,  meer inhoud geven aan de crè-
che en verwerkingsboekjes voor de kinderen in de kerk.  
 
Wervende openheid 
Enerzijds is wervende openheid een sterk punt. 83% benoemt het jeugdwerk als laagdrempelig voor 
nieuwkomers. Echter vaak is het moeilijk om nieuwkomers vast te houden en haken deze soms voor-
tijdig af. Daarnaast wordt er onvoldoende geïnvesteerd in het aantrekken van nieuwkomers (zie 
brainstormavond) en is het moeilijk om het jeugdwerk ook aan te laten sluiten op hun kennis- en 
belevingsniveau. Over het algemeen kunnen de deelnemers redelijk verwoorden wat ze geloven. 
Regelmatig wordt daar bewust of onbewust aandacht aan besteed. 
De kerkenraad vindt belangrijk dat de jongeren enthousiasme uitstralen over wat ze geloven, maar 
ook dat ze hun kennis over kunnen dragen en zich verantwoordelijke voelen voor elkaar. 
 
Liefdevolle relaties 
Jongeren hebben behoefte aan identificatiefiguren. 71% van de leidinggevenden ziet zichzelf als 
identificatiefiguur, het visitekaartje van God en Zijn gemeente. Dit wordt vormgegeven door de jeugd 
de liefde van Christus te laten zien en eerlijk en open te zijn over het eigen geloof. Daarnaast door 
buiten clubtijd te investeren in de jeugd. Dit werd op de brainstormavond wel benoemd als verbe-
terpunt. Het kost extra tijd en inzet om dit te doen, maar het is wel wat de jeugd nodig heeft. De 
kerkenraad wil liefde aan de jeugd meegeven en met jongeren aan de slag omdat ze van de jongeren 
houden. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat de jongeren identificatiefiguren hebben in de ge-
meente of een mentor/buddy waaraan ze gekoppeld kunnen worden. 
 
Dienstbaar leiderschap 
Dit hangt nauw samen met bovenstaande. 60% geeft aan naast de winterwerkperiode contact te 
hebben met de deelnemers. Dit varieert van een kaart met verjaardag en het groeten op straat tot 
het zien van de deelnemers op kerkelijke activiteiten en het bezoeken van (Dabar)activiteiten met 
hen. Sterk is dat leidinggevenden zich voor langere tijd binden aan het jeugdwerk gezien het feit dat 
een hoog percentage dit werk al meer dan 5 jaar doet. Hierdoor kan het wel zo zijn dat er weinig 
doorstroom is en minder ruimte voor een hernieuwde blik op het jeugdwerkonderdeel. 
De kerkenraad geeft aan dat ze de jongeren iets te bieden (willen) hebben.  
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Persoonlijke inschakeling 
93% van de leidinggevenden zegt zijn gaven kwijt te kunnen in het jeugdwerk. Hierbij gaat het met 
name om creativiteit, liefde voor de doelgroep, vertellen/boodschap overbrengen, leiding geven en 
enthousiasme.  
Persoonlijke inschakeling wordt op de brainstormavond zowel als sterk punt als verbeterpunt ge-
noemd. Het sterke ligt vooral in het bovenstaande, leidinggevenden kunnen hun gaven kwijt. Het 
verbeterpunt ligt vooral bij het inschakelen van de jeugd met hun persoonlijke gaven door God aan 
hen geschonken. 93% geeft wel aan hier gebruik van te maken, maar dit vindt met name plaats bin-
nen het jeugdwerkonderdeel, terwijl de jeugd ook de gehele gemeente kan dienen met zijn/haar 
gaven.  Met name worden nu de muzikale gaven, de creatieve gaven en de ‘geloofsgaven’ ingezet.  
De kerkenraad wil dat er ruimte is voor jongerenparticipatie. Hierbij kan gedacht worden aan hun 
inbreng tijdens zangdiensten, jeugdcollectanten en helpen bij actie kerkbalans. 
De gemeente geeft aan dat ze belang hechten aan het inzetten en benutten van de gaven die de 
jongeren in onze gemeente hebben ontvangen.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


