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Ga je eigenwijze weg met God! 
Beleidsplan Jeugd en jongeren PgL, mei 2021 

 

MISSIE 

We zijn een gemeenschap waar Gods aanwezigheid samen wordt gevierd. We willen elkaar 

en God ontmoeten en samen het geloof beleven. Binnen die gemeenschap gaan ook 

kinderen en jongeren hun persoonlijke, eigenwijze weg met God. 

 

VISIE 

Wij willen  

- dat kinderen en jongeren (0 tot 25 jaar) God en Jezus leren kennen en ervaren,  

- dat zij zich gekend weten binnen de brede gemeenschap,  

- dat zij elkaar kunnen ontmoeten en vriendschappen opbouwen, 

- dat zij toegroeien naar een eigen levensovertuiging en christelijke levensstijl waarmee zij in 

het leven en in de samenleving staan. 

 

KERNWAARDEN 

Het jeugdwerk is van goede kwaliteit; dat wil zeggen: het sluit aan bij de belevingswereld van 

kinderen en jongeren en vindt plaats in een veilige sfeer. Daarbij is oog voor vier aspecten: 

de ontmoeting met God, elkaar, de samenleving en jezelf. 

 

Ontmoeting met God 

Wij willen jongeren vertrouwd maken met God. Uitgaande van de Bijbel willen we samen 

met hen onderzoeken wat het betekent om, nu en in de toekomst, te leven vanuit het geloof 

en in navolging van Jezus Christus. We willen hen begeleiden en ondersteunen bij de 

ontwikkeling van hun persoonlijke geloofsbeleving, geloofsgroei en levensstijl. 

 

Onderlinge ontmoeting 

Vanuit de wetenschap dat groepsverbanden voor kinderen en tieners heel belangrijk zijn, 

willen we mogelijkheden bieden waar kinderen en jongeren elkaar (binnen hun eigen 

leeftijdsgroep) kunnen ontmoeten en waar vriendschappen kunnen ontstaan.  

 

Veiligheid 

We doen het jeugdwerk vanuit de liefde van God. We streven ernaar dat ieder kind en 

iedere jongere zich welkom en geaccepteerd voelt. 

 

Open gemeente 

We zijn een open gemeente. Iedereen is welkom, ook van buiten de kerk. Jongeren worden 

aangemoedigd vrienden mee te nemen. 

 

Samenleving 

We willen jongeren voorleven dat zorg voor anderen onderdeel is van geloof. Daarom willen 

we hen waar mogelijk en op hun eigen niveau laten meedoen in diaconale activiteiten van 

onze gemeente. 
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Professionaliteit 

We willen investeren in de jeugdwerkers die het jeugdwerk mogelijk maken. Voor de 

motivatie en de kwaliteit van het jeugdwerk is het belangrijk om mensen te inspireren en te 

begeleiden. Toerusting en training van jeugdwerkers is daarom belangrijk.  

 

Gedeelde verantwoordelijkheid 

We realiseren ons dat de geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren een gedeelde 

verantwoordelijkheid is met de ouders/verzorgers. Daarom steken we energie in het contact 

met hen, informeren over activiteiten en betrekken hen waar mogelijk.  

 

CONCRETE DOELEN  

Vanuit onze visie en kernwaarden komen we tot een aantal concrete doelen. 

• Een doorlopend programma voor kinderen en jongeren van 0 - 25 jaar.  

• Activiteiten per leeftijdscategorie waarin de vier aspecten terugkomen: ontmoeting met 

God, met elkaar, met de samenleving en met jezelf. 

• Samen vieren in de praktijk brengen d.m.v. specifieke diensten voor kinderen en 

jongeren, waarbij kinderen en jongeren een actieve rol kunnen spelen. 

• Leren over God/de Bijbel/het geloof onder andere vormgeven binnen catechese.  

• Jongeren zelf laten meedoen en meedenken over de invulling van activiteiten. 

• Jaarlijkse toerusting van kinder- en jeugdwerkers (invulling afhankelijk van de specifieke 

subgroep). 

• Het jeugdwerk integreren binnen het geheel van de PgL door aandacht te hebben voor 

kinderen en jongeren in de kerkdiensten, het betrekken van (oudere) gemeenteleden in 

het jeugdwerk, de ontmoeting tussen generaties mogelijk te maken.  

 

HUIDIGE ACTIVITEITEN 2021-22 

 

Doorlopend aanbod  

0 tot 4 jaar 

• Elke zondag is er oppas tijdens de kerkdienst in de Dorpskerk 

• Kerk op schoot, 6x per jaar een speciale viering voor kinderen en hun (groot)ouders of 

verzorgers. In deze korte vieringen (max. half uur) worden alle zintuigen gebruikt, zodat 

kinderen op een speelse manier kennis maken met de Bijbelse verhalen en de kerk. De 

vieringen worden daarom bewust in het kerkgebouw gehouden.  

• Kerst op schoot, rond Kerst is er een speciale viering van Kerk op schoot. 

 

4 tot 12 jaar 

• Elke zondag is er kindernevendienst tijdens de kerkdienst in de Dorpskerk. Met behulp 

van de methode Bijbel Basics wordt een verhaal uit de Bijbel verteld en zijn er creatieve 

verwerkingen. 

• Eens in de zes weken is er een uitgebreide kindernevendienst XL, waarbij meer tijd is om 

bijzondere dingen te doen of te maken. 

• Basiscatechese voor groep 7/8, eens per maand. We gaan in op een aantal basisthema’s 
van het geloof. Aan het eind van het jaar is er een uitje met een meer maatschappelijke 

insteek, bijvoorbeeld een bezoek aan het Anne Frankhuis of aan de synagoge in 

Amsterdam.  
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• Kerk en schooldiensten, in samenwerking met RK en GKV en de scholen, in september. 

• Sint Maarten viering, in samenwerking met de RK, in november.  

• Kerstlichtjeswandeling, in samenwerking met GKV De Koningshof. 

• Kinderkerstfeest, rond Kerst een speciale viering voor en door de kinderen. 

• Palmpasen, feestelijke viering in de Dorpskerk waarbij Palmpaasstokken worden gemaakt 

• Overstapdienst, voor kinderen die groep 8 afronden 

 

12 tot 16 jaar 

• Jeugdkerk, ontmoeting in twee leeftijdsgroepen (12-14 en 15/16), eens per maand 

tijdens de kerkdienst. De nadruk ligt op geloofsoverdracht (al is het ook gezellig     ). 

• Clubactiviteit, ontmoeting op vrijdagavond, eens per maand. Hier ligt de nadruk meer op 

gezelligheid en ontmoeting (al is er natuurlijk ook inhoud). Eens per jaar doen we mee 

met Sirkelslag, een spelwedstrijd georganiseerd door de landelijke PKN. 

 

17+ (in de praktijk tot ongeveer 20 jaar) 

• Samen eten, eens per 6 á 8 weken, onder begeleiding van een dominee je vragen over 

het leven kunnen stellen en met elkaar delen. De avond start met samen eten en 

ontmoeting. Daarna wordt een verdiepend thema behandeld, voorbereid door de 

dominee en een van de jongeren. Onderwerpen zijn divers. Verdieping van het geloof of 

onderwerpen van wat er speelt in de wereld of bij de jongeren zelf. 

 

Toerusting en begeleiding 

• Het jeugdwerk wordt vanuit de kerkenraad ondersteund door een jeugdouderling en een 

jeugddiaken. Zij ontwikkelen samen met één van de dominees beleid en visie voor het 

jeugdwerk, vertegenwoordigen de belangen van kinderen en jongeren in de kerkenraad, 

coördineren het jeugdwerk en zorgen voor toerusting van jeugdwerkers. 

• Het is de bedoeling vanaf sept 2021 jaarlijks een trainingsavond voor de kinder- en 

jeugdwerkers aan te bieden. Over de invulling moet nog gedacht worden. 

  

Integratie in het geheel van de PgL 

• De startzondag is een feestelijke zondag voor heel de gemeente. De aftrap van het 

jeugdwerk vindt plaats binnen het geheel van al het kerkelijk werk. 

• Elke kerkdienst in de Dorpskerk is er een kinderlied. Dit wordt in overleg met de 

kindernevendienst gekozen / door hen aangedragen. 

• Vanuit de tieners kunnen er liederen worden aangevraagd en/of er kunnen 

gebedspunten worden genoemd waar in de dienst voor gebeden wordt. 

• Bij de kindernevendienst XL kunnen andere gemeenteleden dan de kinderwerkers – 

vanuit hun professionaliteit of interesses – een bijdrage leveren. 

• Palmpasen in de Dorpskerk is een feestelijke viering voor de hele gemeente. 

• Tijdens de overstapdienst (in juni voor groep 8) is binnen de grotere gemeente aandacht 

voor kinderen die overstappen van het kinderwerk naar het tienerwerk. 

• Eens per jaar is er een speciale jeugddienst, voorbereid met en door tieners (12-16). 

• Vanuit het pastoraat wordt speciale aandacht besteed aan ouders en gezinnen. Denk aan 

een kring voor doopouders, workshops over geloofsopvoeding, uitwisseling tussen 

ouders, gezinsactiviteiten. Dit gebeurt in overleg en eventueel in samenwerking met het 

jeugdwerk.  


