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1. Voorwoord  

  
Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van de Protestantse gemeente De Ontmoeting. Dit bestrijkt 

een beleidsperiode van 2014 – 2018. 

  

Als de jeugd de toekomst heeft en zelfs de toekomst van de kerk is, dan is het de moeite 

waard om daar ‘werk’  van te maken. Om dit ‘werk’ enigszins gestructureerd door de tijd te 

loodsen en om haar visie op het jeugdwerk uiteen te zetten, heeft de jeugdraad van de 

Protestantse gemeente De Ontmoeting gemeend het Jeugdwerkbeleidsplan op te stellen. 

  

De gemeenteleden en ambtsdragers van de toekomst zitten nu nog bij de Kindernevendienst. 

Daarom is het van groot belang om ook over de toekomstige ontwikkelingen na te denken.  

  

In het jeugdwerk is het belangrijk dat het aanbod afwisselend, boeiend en gericht op de 

verschillende leeftijdsgroepen is. Daarnaast is het belangrijk om de ouders in het geheel te 

betrekken omdat zij, zeker bij kinderen op jonge leeftijd, een belangrijke rol spelen bij de 

keuze van het wel of niet actief deelnemen aan de aangeboden activiteiten.  

  

Het Jeugdwerkbeleidsplan is geen statisch document. Het dient telkens te worden aangevuld 

en  bijgewerkt naar nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen de gemeente. Het is in 

beweging net zoals de jeugd!  

  

Het is een leidraad waarmee we met z’n allen, jeugdraad, jeugdouderling kerkraad en 

predikant, mee aan de slag moeten zodat we ook voor de toekomst een bloeiende kerk kunnen 

zijn! 

   

Jeugdraad Protestantse Gemeente De Ontmoeting 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Organisatie 

Ten behoeve van het jeugdwerk heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente De 

Ontmoeting  een jeugdraad ingesteld.  

In de jeugdraad zijn alle dorpen vertegenwoordigt binnen het jeugdwerk. De Jeugdraad legt 

verantwoording  af aan de kerkenraad die eindverantwoordelijk is voor het jeugdwerk. 

 

2.1 Taakomschrijving Kerkenraad 

De Kerkenraad is als (eind)verantwoordelijke voorwaardenscheppend en zorgt daarbij voor : 

 een vastgesteld beleidsplan met daarin opgenomen jeugdwerkbeleidsplan 

 voldoende financiële middelen (kerkrentmeester) Zie bijlage A 

 voldoende beschikbare en geschikte ruimtes 

  

2.2 Taakomschrijving Jeugdraad 

De Jeugdraad is een organiserend en uitvoerend orgaan van de kerkenraad en wordt gevormd 

door de predikant, de jeugdouderling aangevuld met vertegenwoordigers van elke geleding 

binnen het jeugdwerk.  

 

Onder het jeugdwerk verstaan we o.a. : 

 kindernevendienst 

 catechese 

 Tienervieringen 

 Geloven plus gespreksgroep 

 Jongerendiensten 

 Seidermaatlijd 

  

De jeugdraad kan bepaalde taken onderbrengen bij tijdelijke werkgroepen (denk hierbij bijv. 

aan het voorbereiden van een gezinsdienst). Bovendien hebben de verschillende geledingen 

ook hun eigen teams die regelmatig bijeenkomen. 

  

Je zou de taken van een jeugdraad kunnen onderverdelen in adviserende taken en uitvoerende.  

Voorbeelden hiervan zijn : 

  

De jeugdraad als adviesorgaan : 

 Adviseert de kerkenraad inzake het beleid voor het jeugdwerk;  

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

zo nodig met hulp van de kerkraad.  

 Stelt tezamen met de Kerkrentmeesters een begroting op. 

  

De jeugdraad als uitvoerend orgaan draagt zorg voor :  

 De uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan, onder leiding van de jeugdouderling 

 Ondersteuning bij activiteiten georganiseerd door jeugdouderling en predikant.  

  

 

 



2.3 Taakomschrijving jeugdouderling 

Een jeugdouderling heeft  een pastorale, communicatieve en coördinerende taak ten aanzien 

van kerk en jeugd. De jeugdouderling is de spil in het jeugdwerk en coördineert en 

communiceert tussen de verschillende delen van het jeugdwerk en kerkraad. 

 In samenwerking met anderen (predikant, ouderlingen, leiding jeugdwerk) probeert de 

jeugdouderling contacten met jongeren te leggen en met hen een vertrouwensrelatie op 

te bouwen.  

 De coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk. 

 Samen met  de jeugdraad stelt de jeugdouderling een beleidsplan op(beleid lange 

termijn), waarin alle aspecten van het jeugdwerk van de gemeente zijn opgenomen. 

 Het beleidsplan wordt aan de Kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd. Eveneens 

brengt de jeugdouderling in  iedere kerkenraadsvergadering schriftelijk en/of 

mondeling verslag uit van zijn/haar werk. 

 De jeugdouderling maakt deel uit van de pastorale raad en woont overleg van deze 

raad bij. De jeugdouderling onderhoudt contacten met wijkouderlingen om zoveel 

mogelijk met hen samen te werken en jeugdpastoraat en regulier pastoraat tot één 

geheel te maken.  

 De jeugdouderling stimuleert dat er regelmatig overleg is tussen de verschillende 

geledingen binnen het jeugdwerk. 

 De kerkenraad stelt middelen beschikbaar voor de vorming en toerusting van de 

jeugdouderling, zodat deze goed op de hoogte blijft van het werk van kerk en jeugd.   

 De jeugdouderling belegt jaarlijks 4 vergaderingen met de totale jeugdraad. Deze zijn 

te houden aan het begin en aan eind van het seizoen en twee evaluatiemomenten. De 

predikant woont tenminste de tweede en laatste vergadering van het seizoen bij.  

 In verband met een goede overdracht van informatie en taken is het wenselijk dat de 

jeugdouderling nog een jaar na het einde van zijn/haar ambtsperiode actief deel blijft 

nemen aan de jeugdraad. 

  

 2.4 Beschrijving taakomschrijving predikant m.b.t. jeugdwerk 

 

 De predikant weet zich (mede)verantwoordelijk voor de intergratie van het jeugdwerk 

in de zondagse diensten.  Hierbij kan gedacht worden aan het betrekken van jongeren 

bij bijv. avondmaalsdiensten, samenstellen door jongeren van jeugdiensten, doen van 

lezingen, kindernevendienstprojecten, bid/dank dagen etc.  

 

 Onderhoud contacten met de verschillende basisscholen, te weten Geersdijk, 

Wissenkerke en Kortgene.  Daaruit voortvloeiend kerk en schooldiensten. 

 

 Ondersteuning en advies op pastoraal gebied voor de jeugdouderling.  

 

 Jeugdouderdling betrekken bij het voorbereidingsgesprek met doopouders in overleg 

met de wijkouderlingen.  

 

 Onderhouden van contacten met doopouders en ondersteunen bij geloofsopvoeding. 

 



 De catechisatie wordt bij voorkeur verzorgd door de predikant met ondersteuning 

vanuit de jeugdraad.  

 



3. Beschrijving huidige situatie   

3.1 Kindernevendienst 

De Kindernevendienst is bedoeld om kinderen op hun niveau kennis te laten maken met het 

kerk zijn en hen een plaats te bieden in een kerk en viering waar ze zich vertrouwd voelen en 

zichzelf kunnen zijn.  

  

Tijdens de zondagmorgendienst komen de kinderen tot en met groep 8 van de basisschool 

samen in de consistorie. De kinderen wordt een Bijbelverhaal verteld, waaraan een 

verwerking is gekoppeld. 

Het is belangrijk dat de Kindernevendienst niet los staat van de reguliere dienst. De kinderen 

zijn en blijven een deel van de gemeente. Om die verbondenheid te benadrukken : 

 Voert de predikant, indien gewenst een gesprekje met de kinderen alvorens de 

kinderen naar de kindernevendienst gaan.  

 Nemen zij bij het verlaten van de kerk het Licht van Christus mee en zingt de 

gemeente een lied. Denk hierbij aan een vast lied, zodat ook de kinderen dit 

gemakkelijk mee kunnen zingen.  

 Komen de kinderen voor het einde van de dienst terug in de kerk 

 Zijn er regelmatig speciale projecten rondom de hoogtij dagen binnen de kerk. Denk 

hierbij aan de adventstijd en de 40-dagentijd. 

Ook leveren zij regelmatig een aandeel in verschillende diensten zoals de gezinsdiensten, de 

bid en/of dankdag, de kerstdienst, avondmaalsdienst en de startzondag.  Op dit moment zijn er 

enkele kinderen regelmatig aanwezig. 

Dit is een aandachtspunt in de komende periode om dit aantal weer terug op niveau te 

krijgen. Beleid hierin is om de kinderen persoonlijk uit te nodigen voor bijzondere projecten 

en vieringen. Dit mogelijk ondersteund met informatief materiaal.  

  

3.2 Catechese 

Vanaf 12 jaar kunnen jongeren deelnemen aan de catechese. In het voor- en najaar worden 

een aantal gespreksavonden onderleiding van een predikant georganiseerd. Er zijn twee 

verschillende groepen onderverdeeld in een groep 12 t/m 14 en 15 t/m 18. 

Streven is om dit 1x in de maand te organiseren.  

Tijdens deze avonden wordt geprobeerd om de waarde van het geloof in Jezus over te dragen 

zodat jeugd en jongeren gaan ontdekken wat het voor hun eigen leven betekent om Christen te 

zijn en deel uit te maken van een geloofsgemeenschap. Na verloop van tijd kan men besluiten 

om deel te nemen aan de belijdeniscatechisatie. Waarbij de bijeenkomsten er toe kunnen 

leiden dat de jongeren er voor kiezen om openbare geloofsbelijdenis te doen.  

Het eind van het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijk activiteit. Voor beide groepen 

wordt er in de veertig dagen tijd een seidermaaltijd georganiseerd.  

 

3.3 Tienerviering 

Een keer in de maand wordt er een tienerviering georganiseerd. Deze tienerviering wordt 

voorbereid in overleg met  jongeren vanuit de gemeente. Hierbij hebben de jeugdouderling en 

de predikant een coördinerende rol. Deze loopt parallel met de zondagse eredienst dit om 

ontmoeting met de rest van de gemeente mogelijk te maken. Jongeren worden actief benaderd 

en persoonlijk uitgenodigd voor deze vieringen.  

   

 

3.4 Jongeren en geloven 

Regelmatig vind er een ontmoetingsavond plaats voor jongeren in de leeftijd 18plus. Op dit 

moment vinden deze avonden plaats i.c.m. een maatlijd. De opkomst laat tot nu toe te wensen 



over. Ook dit is een aandachtspunt voor de jeugdraad, met daar waar mogelijk ondersteuning 

en advies vanuit pastoraat en kerkraad. 

 



4. Doelstellingen 

Er wordt veel georganiseerd voor de jeugd binnen de Protestantse Gemeente De Ontmoeting 

en daar mogen we best trots op zijn. Helaas moeten we wel vaststellen dat er tijdens de 

erediensten sprake is van een vergrijzing van de gemeente en dat ook de invulling van de 

diverse functies op  het kerkelijk erf  steeds moeilijker wordt. Ook hierbij is de vergrijzing 

duidelijk aanwezig.  

  

Toch is er binnen de gemeente potentieel aanwezig. Zowel op het gebied van de jeugd als 

voor leiding voor de diverse geledingen. 

  

Het is daarom voor de komende jaren van belang om de jeugd die nu binnen de diverse 

gelederen aanwezig zijn actief te betrekken bij het kerkenwerk zodat ze en niet afhaken door 

de vele andere activiteiten die op hun afkomen en betrokken blijven bij de kerk. Daarnaast zal 

gekeken moeten worden op welke manier het potentieel benaderd kan worden voor actieve 

deelname aan de verschillende activiteiten.  

  

Hierbij zullen we als kerkenraad en jeugdgeledingen samen te werk moeten gaan, waarbij de 

Jeugdraad een verbindende factor behoort te zijn.   

  

Op basis van een inventarisatie bij de verschillende jeugdgeledingen zijn een aantal 

doelstellingen opgesteld. 

  

4.1 Algemene doelstellingen jeugdraad 

 Stimuleren betrokkenheid gemeente/ouders bij het jeugdwerk (bijv. als leiding of inzet 

bij projecten cq vieringen) 

 Doopouders na de doop en recent in de kerk gehuwde stellen actief blijven betrekken 

cq begeleiden door bijv. een aantal info avonden te organiseren door de predikant.  

 Opstellen van een financieel plan voor de kerkrentmeesters waarin de kosten van het 

jeugdwerk inzichtelijk worden gemaakt en hiervoor budget vrijgemaakt kan worden in 

de algehele begroting 

 Het onderwerp jeugdwerk nadrukkelijk meenemen in het pastoraat 

 Het aanstellen van een extra jeugdouderling/jeugdwerker om de werkzaamheden beter 

te kunnen spreiden en actiever in het werkveld aanwezig te kunnen zijn met name 

voor werkgebied Kats/Kortgene. 

  

4.2 Doelstellingen t.a.v. de jeugdouderling 

  Het onderwerp jeugdwerk meenemen in het pastoraat  

 Stimuleren betrokkenheid gemeente/ouders bij het jeugdwerk (bijv. als leiding of inzet 

bij projecten cq vieringen) 

 Werken aan en onderhouden van relaties met jongeren 

 Jongeren persoonlijk (brieven) uitnodigen voor activiteiten met evt. gebruikmakend 

van virtuele mogelijkeheden. 

 Meer gebruik maken van de mogelijkheden en materialen aangereikt door JOP 

   

4.3 Doelstellingen t.a.v. de jeugdraad 

 Jongeren laten beleven dat ze deel uitmaken van de gemeente, ook tijdens de 

erediensten 



 Werken aan relaties met jongeren 

 Meer en beter gebruik maken van de virtuele mogelijkheden (website, e-

mail)Persoonlijk contact blijft het belangrijkste 

 Opstellen van een financieel plan voor de kerkrentmeesters waarin de kosten van het 

jeugdwerk inzichtelijk worden gemaakt en hiervoor budget vrijgemaakt kan worden in 

de algehele begroting       

 Het inschakelen van een externe begeleider ter ondersteuning bij activiteiten en/of 

projecten (bijv. middels JOP) 

 Het jeugdwerk laten aansluiten op de beleving en/of behoefte van de jongeren  

  

4.4 Doelstellingen t.a.v. de jeugdwerkgeledingen 

 Het jeugdwerk laten aansluiten op de beleving en/of behoefte van de jongeren  

 Stimuleren van een betere samenwerking en communicatie tussen de verschillende 

jeugdgeledingen onderling en binnen de geldingen zelf 

 Betere begeleiding van de doorstroom (bijv. van de doop naar de Kindernevendienst, 

van Kindernevendienst naar catachese en catachese naar tienerviering van 

tienerviering naar gespreksgroep.  



5 Slotwoord 

De jeugdraad hoopt met dit beleidsplan/werkplan een leidraad naar te toekomst gelegd te 

hebben. Zoals eerder vermeld in de inleiding is beleidsplan een “levend” plan en zal dus 

onderhouden moeten worden. Wij hopen als jeugdraad van protestantse gemeente “De 

Ontmoeting” i.w. dat dit plan ons allemaal kan helpen om het jeugdwerk te stimuleren en 

onze jongeren betrokken te houden en/of te krijgen bij onze kerk en vooral om het evanglie 

door te kunnen geven op de volgende generaties.  

Namens de gehele Jeugdraad, 

Maarten van Lobberegt, Jeugdouderling 

  


