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1 Voorwoord
Verscheidenheid

(auteur onbekend, vertaling: L. Jansen)

De één is verlegen, de ander stapt zo op mensen af.
De één is uitbundig, de ander beweegt zich liever op de achtergrond.
De één voelt zich minderwaardig, de ander is meer dan tevreden met zichzelf.
De één lacht graag, de ander is dikwijls depressief.
De één is rijk, de ander kan maar net rondkomen.
De één vraagt altijd om aandacht, de ander geeft het altijd.
De één is snel op zijn teentjes getrapt, de ander heeft een olifantenhuid.
De één is technisch, de ander heeft twee linkerhanden.
De één is knap, de ander maar heel gewoon.
De één wil graag leiding geven, de ander laat zich liever leiden.
De één kan goed spreken, de ander komt zeer moeilijk uit zijn woorden.
De één heeft lieve kinderen, de ander heeft kinderen die het bloed onder je nagels
vandaan halen.
De één kan snel vergeven, de ander kan niet vergeven wat hem is aangedaan.
De één is arrogant, de ander veel te bescheiden.
De één wil alles doen, de ander denkt dat hij niets kan.
De één is zeer muzikaal, de ander kan niet zingen.
De één is zeer creatief, de ander kan geen schaar hanteren.
De één kan goed dichten, de ander komt niet verder dan een sinterklaasrijmpje...
De één..., de ander...
Wat
Wat
Wat
Wat

een verscheidenheid aan mensen in de Gemeente.
een oefenterrein om elkaar te leren aanvaarden en te verdragen.
een aanvalsterrein van de boze om het zaad van jaloezie te zaaien.
een reden temeer dat de Here Jezus Christus voor ons pleit.

Hij moest terug naar de hemel om daar voor ons te pleiten!
Hij moest ons Zijn Heilige Geest geven, opdat wij niet gericht op elkaar zouden zijn,
maar op de Zoon, waarvan wij soms zingen:
U maakt ons één, U bracht ons tezamen...
Hebben we vertrouwen dat Christus ons heeft samengebracht als zijn gemeente met jong en
oude mensen? Wij zijn afhankelijk en vertrouwen op Gods zegen in het jeugdwerk. Daarom
bidden we ook bij elke samenkomst om de leiding van Gods Heilige Geest om de talenten van
jong en oud in te mogen zetten voor Gods Koninkrijk. Bidt u met ons mee?
Dagelijks bestuur van de Jeugdraad PKN kerk Geldermalsen
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2 Aanleiding
“Drie kerkelijke gemeenten in Geldermalsen tezamen, 2 Hervormde Gemeenten en de
Gereformeerde Kerk, zijn in 1999 met elkaar om de tafel gegaan om de mogelijkheden van
samenwerking te bespreken met betrekking tot het bereiken van de jeugd. De reden van deze
uiteindelijk bijna noodgedwongen samenwerking ligt gelegen in het feit dat al jaren een
dalende tendens is te zien in de betrokkenheid van de jeugd en het aantal jongeren dat
deelneemt aan de kerkelijke gemeente. Dit geldt zowel voor beide Hervormde Gemeenten als
ook voor de Gereformeerde Kerk.” In 2000 is de eerste jongerenwerker aangesteld om het
jeugdwerk op te bouwen vanuit de drie gemeenten. “De kerken hebben een gezamenlijk
bestuur gevormd met afgevaardigden uit de verschillende gemeenten en hebben de naam
‘Stichting Drieluik’ ontvangen.” Dit is ook de periode waarin Cornerstone in gebruik wordt
genomen. Getypeerd als “thuisfront van de jeugd”.1
Onder leiding van Jos Tevel is in 2008 een onderzoek uitgevoerd waarbij beleidsplannen en
actieplannen van Cornerstone en catechese geïnventariseerd zijn. Er is in beeld gebracht welke
jongeren bereikt worden en er zijn aanbevelingen gedaan naar de kerkenraden. Een belangrijke
conclusie uit dit onderzoek is dat kerk, geloofsopbouwend werk en missionair werk innig met
elkaar verstrengeld (zouden moeten) zijn. In 2010 is er een HGJB Rapport beschikbaar
gekomen. Hierin staat een aantal aanbevelingen waarvan die van het vormen van een
Jeugdraad is overgenomen.
Om de Jeugdraad vorm te geven is de werkgroep “startmotor” in het leven geroepen. Deze
werkgroep geeft een aanzet om de aanbevelingen uit het HGJB Rapport om te zetten in
concrete vervolgstappen. Daarnaast heeft deze werkgroep uit zowel het onderzoek van Jos
Tevel als uit het HGJB Rapport vijf pijlers gedestilleerd namelijk: relatie, levenslijn, samenhang,
kerntaken en centraal/decentraal.
Tijdens het opzetten van dit beleidsplan hebben we ons gerealiseerd dat de doopbelofte een
belangrijk onderdeel is van het jeugdwerk van de drie PKN-kerken van Geldermalsen. Tijdens
de doop beloven niet alleen de ouders maar ook de gemeenteleden om de dopeling te
ondersteunen in het vinden van God en het kind voor te gaan op de weg die Jezus gebaand
heeft (voorleven).
In dit beleidsplan willen we inzichtelijk maken hoe we willen werken aan de toekomst van het
jeugdwerk van de drie PKN-kerken van Geldermalsen. Het is als met een evenwichtsbalk. We
moeten verder durven kijken dan onze voeten, kijkend naar de horizon. Doelen mogen
onbereikbaar lijken, maar dienen als vast punt om je op te richten. Met dit plan hopen we meer
duidelijkheid te geven over stappen die genomen zullen worden om richting die horizon te gaan
en samen met de jongeren te behoren bij die ene gemeente van Christus .
1

Citaten overgenomen uit “Visie- en beleidsplan 2003-2006 jeugdwerk Geldermalsen”.
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3 Missie en kernwaarden
De drie PKN-kerken van Geldermalsen willen jongeren vertrouwd maken met het Evangelie en
hen uitdagen tot een persoonlijke relatie met God. Dit willen we doen door relaties met en
tussen jongeren te bevorderen en de betrokkenheid tussen jongeren en ouderen te stimuleren.
Deze missie heeft de volgende kernwaarden:
 Wij geloven dat een relatie met God alleen mogelijk is door Jezus Christus die de weg is
tot God (Joh. 14:6).
 Wij geloven dat relaties een essentiële basis vormen van waar uit vertrouwen in God
kan opbloeien.
 Wij zien dienstbaarheid aan de omgeving als een belangrijk aspect van een persoonlijke
relatie met God.
 Voor onze omgang met jongeren vormt de Bijbel de primaire bron waaruit wij putten en
is de leefwereld van de jongeren het uitgangspunt.

3.1 Deelgebieden
De missie wordt ondersteund door drie pijlers:
samenhang, relatie en levenslijn. In het
jeugdwerk maken we bij deze deelgebieden een
praktische vertaalslag naar respectievelijk
omgeving creëren, jongeren leren kennen en
geloofsgroei bevorderen.

3.1.1 Samenhang = Omgeving creëren
De Jeugdraad wil jongeren zowel fysieke ruimte
geven als gelegenheid bieden om dienstbaar te
zijn binnen kerkelijke aangelegenheden; dit
alles in een veilige en vertrouwde omgeving.
We willen dit doen door ons naar buiten te richten waarbij we bijvoorbeeld open staan voor
samenwerking met de burgerlijke gemeente. De samenhang tussen de kerkelijke gemeente en
de jongeren is belangrijk omdat dit ruimte geeft om het geloof voor te leven en om te
benadrukken dat jongeren onderdeel van de gemeente zijn. Om dit te realiseren is het van
belang dat er naast geloofsinhoud en geestelijke groei ook ruimte is voor plezier en
gezelligheid.
We maken onderscheid in de benadering van de leeftijdsgroepen 12- en 12+. Bij jongeren van
twaalf jaar en jonger gaat het vooral om laten zien wat geloven is. De betrokkenheid van
ouders is hierbij van essentieel belang. Het gaat dan om het motiveren en stimuleren door
ouders van hun kinderen en zo mogelijk leiding geven in het jeugdwerk. De Jeugdraad wil de
ouders hierbij ondersteunen en toerusten.
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Bij jongeren van twaalf jaar en ouder gaat het er vooral om hen uit te dagen zelf met het geloof
aan de slag te gaan.
Daarnaast is het de bedoeling dat er een balans is tussen activiteiten die bovenwijks
georganiseerd worden en de rol en betrokkenheid van jongeren binnen hun eigen gemeente.
Het initiatief voor de activiteiten ligt bij de afzonderlijke gemeentes en vervolgens vindt
afstemming plaats binnen de Jeugdraad.

3.1.2 Relatie = Jongeren leren kennen
De Jeugdraad vindt het belangrijk om betrokken te zijn op Christus en op elkaar, op jong en
oud. Om betrokken te zijn op de jongeren zullen we hen als gemeenteleden moeten leren
kennen en accepteren. Hun naam kennen, handen schudden en persoonlijk contact maken.
Daarnaast willen we bouwen aan vertrouwensrelaties met de jongeren. Tussen persoonlijk
kennen en het hebben van vertrouwensrelaties zit ruimte. In deze ruimte vindt pastoraat
(herderlijke zorg) plaats. Het zal niet lukken om met alle jongeren een vertrouwensrelatie aan
te gaan, maar het zou goed zijn als er voldoende mensen beschikbaar zijn om in die behoefte
te voorzien.
Er zijn ook grenzen: als de problematiek van een jongere te groot blijkt om op een
verantwoordelijke manier mee om te kunnen gaan, zullen we terugvallen professionele
hulpverlening.
Om het bouwen aan relaties vorm te kunnen geven is het van belang om jeugdleiders met
elkaar in contact te brengen en hen toe te rusten. We streven binnen het jeugdwerk naar
intensief contact met jongeren. Dit doen we niet door nieuwe activiteiten te ontwikkelen, maar
door huidige activiteiten aan te passen. Als we willen investeren in geloofsgroei2 en het vormen
van een gemeenschap3 (gemeente van Christus) moeten we ons realiseren dat jongeren
loskomen van hun ouders en binnen het jeugdwerk relaties met elkaar aangaan, op een andere
manier dan thuis. Hierbij wordt onderstreept dat er bij jongeren wel de wil moet bestaan om
zo’n relatie aan te gaan. Het is van belang dat jongeren weten wie “wij” zijn (zoals leiding en
kerkenraad), dat we zichtbaar zijn en dat jongeren zien dat mensen onderling relaties met
elkaar hebben (zonder dat specifieke inhoud zichtbaar hoeft te worden).
Om vorm te kunnen geven aan deze gemeenschap van jong en oud is het een eerste stap om
inzicht te krijgen in de hoeveelheid jongeren en de betrokkenheid die ze hebben bij één van de
drie PKN-kerken van Geldermalsen.

2

Zie 0 “Levenslijn = Geloofsgroei bevorderen”

3

Zie 3.1.1 “Samenhang = Omgeving creëren”
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3.1.3 Levenslijn = Geloofsgroei bevorderen
De doelgroep van het jeugdwerk is 0 t/m 25 jaar. Het is niet mogelijk om voor elke groep een
zelfde soort activiteit op te zetten. Daarom is het belangrijk ons te richten op verschillende
leeftijdscategorieën om daarna per categorie te weten welke aspecten van belang zijn.

Belangrijke
factoren

Manier van leren

Uitdaging

Doel

Kleuters
0-4

Veiligheid, ritme,
kennismaken met
rituelen en
jaarfeesten
(waarneming)

Nabootsing en spel
(leren vertrouwen en
verzorgd te worden)

Eigen innerlijke
ontwikkeling en
beleving verbinden
met grotere wereld
om hen heen

Kinderen
laten voelen
dat God liefde
is

Kinderen
4-10

Geloof als
vanzelfsprekend
element inbrengen

Natuurlijk, zowel met
hoofd als handen
(imitatie)

Hart van kind
aanspreken

Kinderen
laten ervaren
wie God is

Kinderen
11,12

Afscheid van spel,
fantasie en
speelgoed

Sociale binding
(vriendschap,
identiteitsbesef,
groeiend bewustzijn
van de wereld)

Bereiken d.m.v.
geschiedenis en
ingaan op het
waarom van dingen

Kinderen
laten ervaren
wie God is

Tieners
12-17

Hoofdrol voor
opkomende
seksualiteit,
verzelfstandiging
en lichamelijke/
geestelijke
veranderingen

Aansprekende
volwassenen en
contact met
leeftijdsgenoten
(reflectie)

Inspelen op
veranderingen
(bv. keuze
vervolgopleiding)

Tieners
uitdagen God
te leren
kennen

Jongvolwassenen
17-25

Wonen vaak elders
vanwege studie of
zijn uit jeugdwerk
verdwenen

Door uiteenlopende
invulling levens
wisselend

Eerdere binding in
stand houden
(steun, bemoediging)

Jongvolwassenen
uitdagen God
voor te leven

In het jeugdwerk streven we er naar om jongeren mee te laten vieren in de diensten op
zondag. Daarnaast willen we hen doordeweeks bereiken met een geloofsopbouwend
programma en willen we hen uitdagen om hierbij hun niet-christelijke vrienden mee te nemen.
Bij het bevorderen van geloofsgroei is het belangrijk dat er geprobeerd wordt om aan te sluiten
bij de levensfase waarin een jongere zich bevindt. Om vanuit deze aansluiting vervolgens
jongeren te stimuleren om door te groeien van groep naar groep en mogelijk van passieve
bezoeker naar actief betrokkene. Dit laatste met het geloof in Christus als basis.
De actief betrokken jongeren hebben soms een duwtje nodig om bewust te worden van hun
rol, invloed en mogelijkheden.
Dit proces geeft draagvlak om in de toekomst andere jongeren ook weer actief betrokken te
krijgen. We willen met elkaar op zoek gaan naar hoe we onze vormen aan kunnen passen om
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dit te bereiken zonder in te leveren op inhoud en op de actieve betrokkenheid die jongeren
momenteel al hebben.

3.2 Doelen
Met de missie en de kernwaarden is aangegeven wat we willen bereiken, welke ontwikkelingen
we in gang willen zetten. Om te zorgen dat het niet in mooie woorden blijft steken, hebben we
een aantal doelen beschreven die concrete invulling geven wat we in de komende vier jaren
willen bereiken.

3.2.1 Overkoepelende doelen
Vanuit de wens om de betrokkenheid te vergroten, en het jeugdwerk meer eigendom van de
gemeente te maken, zijn per pijler twee overkoepelende doelen geformuleerd:
Samenhang = Omgeving creëren:
1. Ouders/leiding/gemeenteleden bewust maken van hun taak jeugd voor te leven in het
geloof. Hierdoor ontstaat een veilige omgeving waarin de jeugd Jezus kan leren volgen.
2. Het jeugdwerk zo inrichten dat er voor de leiding meer ruimte overblijft voor het
nastreven van de missie.
Relatie = Jongeren leren kennen:
1. Leiding richt zich erop relaties met en tussen jongeren te laten groeien.
2. De Jeugdraad geeft door inventarisatie zicht op jongeren en hun behoeften.
Levenslijn = Geloofsgroei bevorderen:
1. Individuele geloofsgroei bevorderen met behulp van opvolgende activiteiten.
2. Jongeren stimuleren te participeren in activiteiten en tot jong leiderschap, zodat zij
uitgroeien tot geloofsgetuigen.

3.3 Kerntaken
In de beleidsplannen van de kerken wordt gesproken over de kerntaken die elk een ander
aspect van kerk-zijn belichten: gemeenschap, pastoraat, vieren, leren, dienen, getuigen.
In het jeugdwerk gaan we ook uit van een dergelijke verdeling, maar passen we dit aan.
In onze overtuiging zijn alle activiteiten gericht op gemeenschap en pastoraat. Dit is verweven
in al het jeugdwerk. Gemeenschap en het naar elkaar omzien is de basis om ook invulling te
geven aan de andere kernactiviteiten.
We zien in het jeugdwerk wel een onderscheid naar activiteiten die zich richten op de volgen
kerntaken:
 Vieren,
 Leren en
 Dienen / Getuigen.
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Vieren en Leren zijn taken gericht op de kerkelijke gemeenschap. Dienen en Getuigen zijn
samengevoegd als naar buiten gerichte taken.

3.3.1 Programma specifieke doelen
Naast overkoepelende doelen die voor alle activiteiten gelden zijn er ook specifieke doelen voor
de activiteiten en projecten. Bij activiteiten gaat het om programma’s per leeftijdscategorie in
een opvolgende lijn, bij projecten om afgebakende en/ of kortlopende programma’s (per
kerntaak, niet per se in samenhang met andere kerntaken).

3.3.1.1 Activiteiten
Voor de verschillende activiteiten komen we tot de volgende specifieke doelen, gegroepeerd
naar overkoepelende kerntaak.
Kerntaak: Vieren

- Crèche:
- Kindernevendienst:
- Tienerkerk:
- PKN Jeugddienst:

Kerntaak: Leren

- Basiscatechese:
- Catechese:
- Follow Up:

Kleuters van 0-4 jaar laten voelen dat God liefde is.
Kinderen van 4-12 jaar laten ervaren wie God is.
Tieners van 12-17 jaar uitdagen om God te leren kennen.
Jongvolwassenen van 15-25 jaar uitdagen om God voor te leven aan
hun omgeving.
Kinderen van 10-12 jaar laten ervaren wie God is.
Tieners van 12-17 jaar uitdagen om God te leren kennen.
Jongvolwassenen van 17-25 jaar uitdagen om God voor te leven aan
hun omgeving.

Kerntaak: Dienen/ Getuigen
- Rock Solid:
Kinderen van 10-12 jaar laten ervaren wie God is.
- Solid Friends:
Tieners van 12-15 jaar uitdagen om God te leren kennen.
- The Meeting:
Jongvolwassenen van 15-25 jaar uitdagen om God voor te leven aan
hun omgeving.

3.3.1.2 Projecten
Vanuit het in 2010 verschenen HGJB Rapport zijn enkele aanbevelingen overgenomen. In de
eerste plaats het vormen van een Jeugdraad. Dit beleidsplan is hier een product van. Daarnaast
zijn er nog drie andere aanbevelingen die (al dan niet in aangepaste vorm) overgenomen zijn:
het zoeken naar integratie, het toerusten van leiders en het transformeren van activiteiten naar
(missionaire) projecten (bijvoorbeeld After School). Er wordt gekozen om door middel van
projecten vorm te geven aan deze aanbevelingen4. Hierbij zijn de volgende doelen opgesteld:

Zoeken naar integratie (Projecten jeugdwerk)
Het organiseren van jeugdwerk brede activiteiten om meer ruimte te creëren om aan relaties te
kunnen werken en de diverse kerntaken en haar deelnemers/ leiding met elkaar te verbinden.
4

Voorbeelden van projecten staan in het onderste gedeelte van het schema op de volgende bladzijde.
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Toerusten van leiders
Het helpen en ondersteunen van leiding van het jeugdwerk (en ouders van jongeren) door
middel van cursussen, coaching e.d.

Transformeren van activiteiten naar (missionaire) projecten (Projecten per kerntaak)
Het organiseren/ ombouwen van eenmalige, kortlopende of min of meer op zichzelf staande
activiteiten om kerntaken verder vorm te geven en nieuwe deelnemers bij de kerntaken te
betrekken.
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3.4 Schema jeugdwerk
Datgene wat in dit hoofdstuk aan bod is gekomen, is samengevat in onderstaand schema5.
Gemeenschap/ Pastoraat

Activiteiten

Vieren

Leren

Getuigen/ Dienen

0-4 Jaar6

Crèche

4-12 Jaar

Kindernevendienst

(10-12) Basiscatechese

(10-12) Rock Solid

12-17 Jaar

Tienerkerk
Eerste van de Maand Dienst

(12-14) Catechese 1
(14-16) Catechese 2
(16-18) Denkstof

(12-15) Solid Friends

17-25 Jaar

(15-25) PKN-Jeugddienst

(18+) Follow Up (Relax)

(15-25) The Meeting

Projecten
per
kerntaak

Dienst van de Toekomst
Kinderkerstfeest
EO Jongerendag
(kindermusical)

Projecten
jeugdwerk

Toerusting
Projecten

Kindermiddagen
(Kamp)

7

(Bijbel 10 Daagse)
(Week van Gebed/ Prayer
Night)

After School
Kerstattenties
(Youth Alpha)
(Open Doors) (World
Servants)
(samenwerking basisscholen)

(Buddy Project Senioren/
Junioren)

(Diaconaal Jaar Project )

8

Leiderschap
Coachingsdagen Vertel ’t Maar, YfC Trainingsevent, Jongleiderschap (oudere jongeren
leiding bij jongere jongeren), cursus kinder- en tienerpastoraat Chris, JOP Coach Live,
diverse PKN/ HGJB cursussen)

5

De programma’s die tussen haakjes staan weergegeven worden momenteel nog niet concreet
georganiseerd maar zijn wel besproken of in het verleden eerder georganiseerd.
6
Ouders van deze kinderen zouden bezocht kunnen worden, daarnaast zouden gezinnen met kinderen
tot een bepaalde leeftijd jaarlijks een Bijbels dagboek kunnen krijgen om de geloofsopvoeding te
stimuleren.
7
The Meeting is een redelijk nieuwe activiteit, het streven is vijf ontmoetingen per jaar: muziekavond,
kerstproject, sportevent, paasproject en barbecue.
8
Om dienstbaarheid te stimuleren zou een gezamenlijk doel uitgezocht kunnen worden waarvoor door
diverse (deelnemers van) programma’s een jaar lang geld ingezameld wordt. Ook eventuele eerdere
projecten als running dinner, stamppotbuffet, pannenkoekenhuis, cateringservice (catering verzorgen op
feesten en bij kerkelijke aangelegenheden), collectes etc.) kunnen hierbij opnieuw georganiseerd worden.
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4 Doelgroepen
Nu de overkoepelende doelen van het jeugdwerk zijn bepaald, is het belangrijk in te zoomen op
de doelgroepen. Welke jongeren willen we bereiken, door wie worden zij beïnvloed en wie
beïnvloeden zij? Als dit beeld duidelijk is, kunnen de overkoepelende en specifieke doelen
vertaald worden in concrete acties in de werkplannen van de verschillende commissies.

4.1 Inventarisatie jongeren
Hoeveel jongeren willen we bereiken met het jeugdwerk in Geldermalsen? Natuurlijk de jeugd
die zich van oudsher verbonden voelt met de drie PKN-kerken van Geldermalsen, maar ook
jongeren die nieuwsgierig zijn naar geloof en jongeren die zelf geïnspireerd worden door hun
geloof. Een heel brede groep, maar over hoeveel jongeren gaat het dan?
In Geldermalsen woonden in 2011 9.562 jongeren tussen de 0 en de 30 jaar.

Leeftijd

Jonger dan 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 tot 20 jaar
20-25 jaar
Totaal

Bron: www.cbs.nl, 2011

totaal
1.607
1.890
1.860
1.734
1.212
8.303

mannen

804
971
968
914
614
4.271

vrouwen

803
919
892
820
598
4.032

Kijkend naar ingeschreven leden van onze drie PKN kerken is de verdeling over leeftijden als
volgt:

Leeftijd

Jonger dan 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 tot 20 jaar
20-25 jaar

Totaal

totaal

Centrum

64
110
120
122
144

32
43
37
35
38

560

185

Oost Gereformeerd
17
21
48
50
74

210

15
46
35
37
32

165

Wat opvalt, is dat er veel meer jongeren in Geldermalsen wonen dan die volgens de kerkelijke
administratie bij ons bekend zijn. Wij willen het jeugdwerk richten op de jongeren in onze kerk
en aantrekkelijk zijn voor de jongeren buiten onze kerken.
De meeste jeugdleiders houden wel bij welke kinderen deelnemen aan de verschillende
activiteiten, maar dit wordt niet overkoepelend bijgehouden. Als Jeugdraad willen we echter
structureel zicht hebben welke jongeren deelnemen aan welke activiteiten. Dit, om de vraag te
kunnen beantwoorden of we met de programma’s onze jongeren wel bereiken.

4.2 Jongeren en hun omgeving
Het opstellen van programma’s voor jongeren begint met het kennen van de jeugd en het
herkennen van hun behoeften. In het onderstaande plaatje zijn de jongeren verdeeld in
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leeftijdscategorieën. Iedere leeftijdscategorie heeft een andere leerbehoefte en
benaderingswijze. De jongste kinderen willen vooral voelen wat het is dat God liefde is, terwijl
de jongvolwassenen juist
willen worden uitgedaagd
om God te ervaren, met
hoofd en hart.
Ook de omgeving verandert
als jongeren opgroeien. De
jongste groep is nog sterk
gericht op ouders en broers
en zussen, maar hoe ouder
kinderen worden des te
meer andere mensen
invloed op hen zullen
hebben.
Het schema laat ook zien dat ouders vooral in de leeftijd tot 12 jaar zichtbaar invloed hebben.
Op latere leeftijd verschuiven de ouders richting de buitenrand. Bij tieners en jongvolwassenen
wordt de invloed van hun vrienden steeds groter.
Door bewust om te gaan met deze beïnvloedingscirkels zal de jeugdleiding jongeren effectiever
kunnen bereiken. Voorbeelden waar dit al wordt toegepast zie je onder andere bij de tienerkerk
en Rock Solid, waar de jeugdleiders jongeren persoonlijk herinneren aan bijeenkomsten via de
telefoon, e-mail, sms en WhatsApp.

4.3 Jongeren en hun rol
In het jeugdwerk willen we bereiken dat kernjongeren mogen groeien in hun geloof. Met
kernjongeren worden de jongeren bedoeld die al jaren actief zijn bij de kerk en zelfs
meewerken in het jeugdwerk.
Zij hebben behoefte aan meer
diepgang dan jongeren die voor de
eerste keer met een vriend
meekomen naar een activiteit. Je
ziet bij jongeren (en niet alleen bij
jongeren) dat er een beweging is
naar meer diepgang in het geloof
en dat dat samengaat met meer
betrokkenheid op de levende
gemeente van Christus.
De Jeugdraad wil haar activiteiten
afstemmen op de behoefte van de
jongere aan toe is: de jongere die
net met het geloof in aanraking
komt, willen we graag laten ervaren wat Gods liefde kan betekenen. Voor jongeren die hierdoor
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worden geprikkeld en verder willen groeien is er meer diepgang mogelijk met een programma
zoals Denkstof. Daarnaast zien we dat de kernjongeren zelf ook willen meehelpen aan het
bouwen van Gods Koninkrijk. Dit kan door andere mensen te helpen (diaconie), te luisteren
(pastoraat) en door leiding te geven aan (jongere)groepen.
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5 Communicatie
In de voorgaande hoofdstukken hebben we aangeven wat de drie kerken met het jeugdwerk in
Geldermalsen willen bereiken en wie we willen bereiken. In dit hoofdstuk staan we stil bij de
communicatie over het jeugdwerk.
Communiceren doe je niet zomaar. Belangrijk is om te weten wie je wilt bereiken en wat je wilt
bereiken bij mensen. Een kind van 6 jaar kun je het beste uitnodigen via de ouders, maar een
jongere van 16 jaar juist niet. En wat je wilt bereiken bepaalt ook de invulling. Meestal wordt
hier een drieslag in onderscheiden, namelijk:
 Verandering in kennis: kerkgangers weten bijvoorbeeld wat de missie van het jeugdwerk
is.
 Verandering in houding: gemeenteleden accepteren kerkdiensten gericht op jongeren.
 Verandering in gedrag: ouders nemen deel aan cursussen geloofsopvoeding.
Naast de jongeren die we in hoofdstuk 4 al hebben opgenomen, zijn belangrijke doelgroepen
natuurlijk ook de ouders, jeugdleiders, kerkenraden en gemeenteleden.
De commissies die verantwoordelijk zijn voor hun communicatie zullen in het werkplan
aangeven op welke manier zij communiceren.
De Jeugdraad zal zorgdragen voor de communicatie over het gehele jeugdwerk heen. In de
komende jaren zal dit communicatiebeleid verder worden ingevuld. Er wordt gestart met de
inzet van de volgende middelen:

Jongeren

Jeugdwerk, gekoppeld aan de PKN-site PKN Geldermalsen
Facebook en Hyves
Digitale nieuwsbrieven (via e-mail)

Ouders

Website PKN-kerk
Digitale nieuwsbrieven (via e-mail)
Programmaboekje jeugdwerk per seizoen

Jeugdleiders

Website
Digitale nieuwsbrieven (via e-mail)

Jeugdraad en kerkenraad

Vergaderingen en notulen dagelijks bestuur en brede Jeugdraad
Beleids-, werkplannen en verslagen
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6 Taken en verantwoordelijkheden
Het SOW-overleg heeft op 31 mei 2011 - na overleg met de kerkenraden - besloten tot de
oprichting van een Jeugdraad en een dagelijks bestuur van de Jeugdraad. De opdracht van de
Jeugdraad en het dagelijks bestuur is verwoord in de missie (hoofdstuk 3). De missie is vertaald
in deelgebieden en (overkoepelende) doelen. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de
taken van de kerk met betrekking tot het jeugdwerk, zoals ook overzichtelijk is samengevat in
de kerkorde9.
In het huishoudelijk reglement (zie Bijlage 1) heeft het SOW-overleg de taken en
verantwoordelijkheden van de Jeugdraad en dagelijks bestuur van de Jeugdraad vastgelegd.
Gemeente van Christus zijn is niet één op één te vergelijken met het leiden van een bedrijf, een
voetbalvereniging of een overheidsorganisatie. Als we spreken over taken en
verantwoordelijkheden blijkt dit uit de volgende uitgangspunten:
 Christus is het hoofd van de kerk, Hij weidt zijn schapen;
 leiding geven is tegelijkertijd dienen;
 sturing door kerkelijk leiders is niet directief, maar gericht op samen bouwen aan Gods
Koninkrijk.
Kerkenraden zijn eindverantwoordelijk voor het jeugdwerk in de drie PKN-kerken van
Geldermalsen. De kerkenraden hebben het SOW-overleg gemandateerd voor de aansturing van
de brede Jeugdraad en het dagelijks bestuur. Het SOW-overleg stelt het beleidsplan en de
werkplannen van de Jeugdraad vast en overlegt zo nodig vooraf met de colleges van
kerkrentmeesters, pastoraat en diaconie.

9

In de kerkorde zijn de taakgebieden van het jeugdwerk als volgt verwoord:
1.
Catechese: onderwijs aan jonge leden van de gemeente en allen die dit verlangen[1]
2.
Werk met en ten behoeve van de jonge gemeenteleden:
a. Gemeente geeft er blijk van naar haar jonge leden te willen luisteren.
b. In het beleid is de deelname van jongeren in de eredienst opgenomen en
hebben missionaire, diaconale en pastorale activiteiten van en voor jongeren een
plaats.
c. Uit het beleid blijkt de verantwoordelijkheid van de gemeente bij de vorming en
toerusting van de jeugd.
d. Het jeugdwerk krijgt gestalte in het jeugdwerk en het werk van de
jeugdorganisaties waarmee contact wordt onderhouden.
3.
Medewerking aan geestelijke vorming van de jeugd:
a. Gemeente heeft de opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de
jeugd met name in huis en school.
b. De gemeente bevordert het gesprek en de samenwerking tussen kerk en school.

[1] Bijzondere catechese zoals belijdeniscatechese, introductiecatechese, doop- en
avondmaalscatechese en huwelijkscatechese vallen hier niet onder.
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Brede Jeugdraad

De brede Jeugdraad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle jeugdactiviteiten, de drie
predikanten en het dagelijks bestuur. De raad is als algemeen bestuur verantwoordelijk voor:
 de uitvoering van het vastgestelde beleidsplan en stelt jaarlijks werkplannen per
activiteit vast;
 coördineert de jeugdwerkactiviteiten;
 stimuleert initiatieven die bijdragen aan de uitvoering van het beleidsplan.
De brede Jeugdraad komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar om vooruit te kijken en terug
te kijken op het seizoen.

Dagelijks bestuur van de Jeugdraad

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie jeugdouderlingen, een predikant, de jongerenwerker, een
vertegenwoordiger uit stichting Drieluik en een secretaris. Het dagelijks bestuur:
 stelt een beleidsplan voor het jeugdwerk op en coördineert de jaarlijkse werkplannen;
 coördineert de afstemming tussen de verschillende jeugdwerkactiviteiten;
 draagt zorg voor de vorming en toerusting van de vrijwilligers betrokken bij het
jeugdwerk en stuurt op een goede afstemming tussen de instroom en uitstroom van
vrijwilligers;
 legt verantwoording af over het beleidsplan en de werkplannen aan het SOW-overleg;
is bevoegd tot het doen van uitgaven binnen het kader van de door de colleges van
kerkrentmeesters vastgestelde begroting;

Planning en verantwoording van de activiteiten van de Jeugdraad

Het dagelijks bestuur stelt samen met de brede Jeugdraad een vierjaarlijks beleidsplan op. Dit
beleidsplan wordt besproken met de jeugd, gemeenteleden en kerkenraden. Dit beleidsplan
wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de het SOW-overleg.
Gericht op de uitvoering van dit beleidsplan stelt het dagelijks bestuur samen met de Jeugdraad
een werkplan inclusief een begroting op. Het SOW-overleg zal de begroting ter goedkeuring
voorleggen aan de colleges van kerkrentmeesters/diaconie en daarna het werkplan vaststellen.
Dit werkplan is leidend voor de uitvoering van de werkzaamheden. Na afloop van het seizoen
legt het dagelijks bestuur financieel verantwoording af aan het SOW-overleg.
Relatie stichting Drieluik
In overleg met stichting Drieluik zal worden gesproken over de overgang van de taken van de
stichting. Dit betreft met name:
- werkgeverschap jongerenwerker;
- beheer van Cornerstone;
- vormgeven naar buitengerichte taak.
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7 Middelen en mensen
Financiën

De begroting en verantwoording van de middelen zullen in de werkplannen en verslagen van de
Jeugdraad worden ingebed.
Financieel is een onderscheid te maken tussen de bovenwijkse jeugdactiviteiten en de
activiteiten die op een enkele gemeente zijn gericht. De declaraties en verantwoording van de
wijkse jeugdactiviteiten zoals kindernevendienst, zullen rechtsreeks via het betreffende college
van kerkrentmeesters lopen.
Voor de bovenwijkse activiteiten wordt voorgesteld om te werken met een centrale
penningmeester. Deze penningmeester verrekent op vaste momenten de gedeclareerde kosten
met de reeds verleende voorschotten.

Jongerenwerker

Over de aansturing van de jongerenwerker zullen nadere afspraken met stichting Drieluik
worden gemaakt. Inhoudelijk stuurt het dagelijks bestuur van de Jeugdraad de jongerenwerker
aan op basis van het werkplan van het dagelijks bestuur.

Gebouw

Over het beheer van Cornerstone zullen nadere afspraken met stichting Drieluik worden
gemaakt.
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Bijlage 1:

Huishoudelijk Reglement Jeugdraad

(Versie 11 juni 2011)
1. Samenstelling
1.1
Het dagelijks bestuur van de Jeugdraad bestaat uit zeven leden, te weten:
 3 jeugdouderlingen (waarvan 1 de voorzitter)
 jeugd- en jongerenwerker
 predikant
 secretaris
 tijdelijk lid (afgevaardigde bestuur Drieluik)
1.2
De brede Jeugdraad bestaat in principe uit vertegenwoordigers van alle (grote) jeugdactiviteiten
en daarnaast uit ambtsdragers, predikanten en de jongerenwerker zoals:
 Drie Jeugdambtsdragers (Centrum, Oost en Gereformeerd, waarvan 1 de voorzitter)
 Jongerenwerker
 Drie Predikanten
 Twee Crèche Coördinatoren
 Drie Vertegenwoordigers Kindernevendienst
 Drie Organisatoren Kinderkerstfeest
 Vertegenwoordiger Tienerkerk
 Vertegenwoordiger Jeugddiensten
 Vertegenwoordiger 1e van de maand diensten
 Vertegenwoordiger Catechese
 Vertegenwoordiger Denkstof
 Vertegenwoordiger Follow Up
 Vertegenwoordiger Rock Solid
 Vertegenwoordiger Solid Friends
 Vertegenwoordiger The Meeting
 Vertegenwoordiger After School
NB! Naast het lidmaatschap van een van de predikanten in het dagelijks bestuur participeren
beide andere predikanten in de vergaderingen van de gehele Jeugdraad.
2. Benoeming
2.1
Het dagelijks bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter. Dit is één van de
jeugdouderlingen.
2.2
De secretaris wordt door het dagelijks bestuur van de Jeugdraad benoemd uit de leden van de
gemeenten voor de duur van vier jaar. Zij kunnen herbenoemd worden. De jeugdouderlingen,
de predikant en de jeugd- en jongerenwerker maken ambtshalve deel uit van het dagelijks
bestuur van de Jeugdraad.
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2.3
De vertegenwoordigers van de verschillende kinder- en jeugdactiviteiten worden door het
dagelijks bestuur gevraagd.
2.4
Van de jeugd- en jongerenwerker vervalt het lidmaatschap van het dagelijks bestuur op
hetzelfde moment als de aanstelling eindigt. Van de ambtsdragers onder de leden vervalt het
lidmaatschap van het bestuur op hetzelfde moment als de ambtstermijn afloopt dan wel het
ambt wordt neergelegd. Van de niet-ambtsdragers onder de leden vervalt het lidmaatschap
van het bestuur op hetzelfde moment als het lidmaatschap van de gemeente eindigt.
3. Opdracht
3.1
De opdracht van (het dagelijks bestuur van) de Jeugdraad luidt:
Het jeugdwerk wil een relatie met en tussen de jongeren opbouwen, hen bekend maken met
het geloof in God en in Jezus Christus en hen helpen een persoonlijke relatie op te bouwen met
God door Jezus.
(En zoals dat nader uitgewerkt staat in de beleidsnotitie ‘Jeugdwerk PKN kerken Geldermalsen,
Visie en Jeugdraad’, maart 2011).
3.2
Het bestuur handelt binnen de kaders van het beleid zoals dat door de kerkenraden is
vastgesteld. Primair is het bestuur verantwoording verschuldigd aan het overleg van de
moderamina van de drie PKN-kerken in Geldermalsen (het zgn. SOW-overleg). Bij ad hoc
vragen of knelpunten kan contact opgenomen worden met de voorzitters van de kerkenraden.
3.3
Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen het kader van de door colleges van
kerkrentmeesters danwel diaconie vastgestelde begroting inzake het jeugd- en jongerenwerk.
3.4
Voor uitgaven die niet in de vastgestelde begroting voorzien zijn, is vooraf toestemming nodig
van het college van kerkrentmeesters.
4. Werkwijze
4.1
Het dagelijks bestuur van de Jeugdraad vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht of op
gezamenlijk verzoek van tenminste twee leden van het bestuur.
4.2
De voltallige Jeugdraad vergadert tenminste tweemaal per jaar en verder zo dikwijls als het
dagelijks bestuur dat nodig acht. De vergaderingen van de voltallige Jeugdraad vinden plaats bij
de start van het seizoen (vooruitkijken), halverwege het seizoen (pas op de plaats) en aan het
eind van het seizoen (evaluatie en vooruitkijken).
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5. Rapportage
5.1
Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks vóór 1 september een werkplan op voor de activiteiten van
de Jeugdraad in het komende kalenderjaar en legt dit ter goedkeuring voor aan het SOWoverleg van de PKN-kerken van Geldermalsen.
5.2
Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks vóór 1 september een begroting op voor de activiteiten van
de Jeugdraad in het komende kalenderjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan het SOW
overleg van de PKN-kerken van Geldermalsen. Vanuit dit overleg zal de begroting voor akkoord
worden voorgelegd aan de colleges van kerkrentmeesters.
5.3
Het dagelijks bestuur doet jaarlijks halverwege het seizoen (januari/februari) tussentijds verslag
van de activiteiten van de Jeugdraad, en jaarlijks aan het eind van het seizoen verslag van haar
activiteiten, beiden gerelateerd aan het werkplan van dat betreffende seizoen, aan het SOW
overleg van de PKN-kerken van Geldermalsen.
5.4
Het dagelijks bestuur legt jaarlijks aan het eind van het seizoen financieel verantwoording af
van de activiteiten van de Jeugdraad, aan het SOW-overleg van de drie PKN-kerken van
Geldermalsen.
5.5
De notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en voltallige Jeugdraad gaan ter
informatie naar de kerkenraden (via de scriba’s).
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