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Wensen en aanbevelingen voor de te beroepen predikant 2022 

Van de leiding van de kindernevendienst PG Leusden. 

 

April 2022 

 

Met de kindernevendienst hebben we gesproken over wat in onze ogen belangrijk is in de 

profielschets van de nieuwe predikant, als we spreken over wat er nodig is voor het jeugdwerk 

 

Uitgangspunten: 

 

Jeugdwerk is gezinswerk. 

Wanneer we praten over het jeugdwerk, moeten we ons realiseren dat het niet alleen over de 

kinderen, de tieners en de jong-volwassenen gaat, maar ook over hun ouders. Gezinnen zijn één 

geheel. Als de kinderen zich op hun plek voelen, zullen ook ouders zich op hun plek voelen. Maar als 

ouders zich niet thuis voelen, zullen zij ook hun kinderen niet meenemen. En als kinderen zich niet 

thuis voelen, zullen ouders sneller op zoek gaan naar een plek waar hun kinderen zich wel thuis 

voelen. 

• Als er gekeken wordt naar de behoefte voor het jeugdwerk, moet er dus ook gekeken 

worden naar de behoefte voor de ouders. 

 

Missie en visie 

In het beleidsplan jeugdwerk PGL mei 2021 worden de missie en visie van het jeugdwerk in de PGL 

besproken. Voor de inhoud van die missie en visie wordt verwezen naar dit document. 

Aansprekend, prikkelend, op maat gesneden, jeugd als geïntegreerd onderdeel van de gemeente. 

 

Wat zoekt de leiding van de kindernevendienst? 

De leiding van de kindernevendienst bestaat uit een groep zeer betrokken ouders met kinderen in de 

basisschool leeftijd en tieners.  

 

De leiding van de kindernevendienst heeft behoefte aan predikanten die: 

• -werkelijk betrokken zijn bij het jeugdwerk 

• -proactief zijn, ideeën aandragen 

• -actief samen het jeugdwerk willen vormgeven, aanwezig bij vergaderingen 

• -zichtbaar aanwezig zijn bij activiteiten en actief contacten met ouders en kinderen 

onderhouden. Af en toe meedraaien met activiteiten 

• -de jeugd bij name kent. 

 

• -De nieuwe predikant moet een predikant zijn die de verbinding kan maken met de jeugd, de 

jongeren en de jong-volwassenen. 

• -Iemand die echt kennis heeft van hun beleefwereld. 

• -Bij voorkeur iemand met kinderen, in de basisschool-leeftijd en middelbare school leeftijd. 

• -Iemand die affiniteit heeft met en kennis van de Evangelische geloofswereld. (liederen, 

jongerenactiviteiten). 

• -Bij voorkeur iemand die ook buiten werktijd deel wil zijn van de Protestantse Gemeente in 

Leusden en bereid is om in Leusden (of daar dicht in de buurt) te wonen en met zijn/haar 

gezin actief lid wordt van de PGLeusden. 

 

Opzet en inhoud van de kerkdiensten 

Voor de oudere jeugd is het belangrijk dat de inhoud van de dienst meer op hen wordt afgesteld: 

Er is behoefte aan predikanten die aan kunnen sluiten bij hun beleefwereld: 
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• -zorg ervoor dat jongeren het gevoel hebben dat ze er bij horen en een eigen plek hebben in 

de gemeente 

• -taalgebruik tijdens de dienst: de taal van nu 

• -spreek de jongeren die in de dienst zitten aan met voorbeelden die bij hun beleefwereld 

passen 

• -muziek- en liederenkeuze: gebruik naast het liedboek ook liederen van nu: Opwekking, Sela. 

Bundels zoals Hemelhoog zijn een mooi alternatief voor het liedboek, maar niet de liederen 

die de jeugd aanspreekt. 

• Er is behoefte aan een predikant die deze liederen echt kent en wil gebruiken tijdens de 

dienst. En die de jeugd daar ook zelf bij betrekt 

• -De jeugd is een digitale generatie, maak daar gebruik van. (Kahut, instagram, whats app, etc) 

 

 

De toekomst van de kerk en het jeugdwerk 

De kerkdiensten zijn slechts een vorm van kerk zijn. Er zijn meerdere vormen mogelijk. Belangrijk is 

dat er samen met de gemeente wordt nagedacht over hoe je kerk wilt zijn in de toekomst, hoe de 

jeugd op verschillende manieren erbij betrokken kan zijn. 

• Er is dus behoefte aan iemand die een visie heeft voor het jeugdwerk en/of in staat is om 

deze visie samen met de jeugdwerkers te ontwikkelen. 

 

We hopen dat we met dit document de Kerkenraad kunnen ondersteunen in het opstellen van een 

profiel, en ook de beroepingscommissie mogelijk handvatten kunnen geven bij hun beroepingswerk. 

 

Met vriendelijke groet,  

De leiding van de kindernevendienst PG Leusden. 

 

 

 


