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1.

Voorwoord

Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van de Protestantse Ontmoetingskerk Gorredijk.
Dit bestrijkt een beleidsperiode van 2018 – 2022.
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 van
Gorredijk gemeend een Jeugdwerkbeleidsplan te moeten samenstellen.
De gemeenteleden en ambtsdragers van de toekomst zitten nu nog bij de oppasdienst, de
kindernevendienst of de jeugdclubs. 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, kerkenraad en jeugdraad, mee aan de slag moeten
zodat we ook in de toekomst een bloeiende kerk kunnen zijn!
Jeugdraad Protestantse Gemeente Gorredijk.
2.
Organisatie
Ten behoeve van het jeugdwerk heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Gorredijk een
jeugdraad ingesteld.
In de jeugdraad zijn alle geledingen binnen het jeugdwerk vertegenwoordigd. De jeugdraad legt via
de jeugdouderling verantwoording af aan de kerkenraad die eindverantwoordelijk is voor het
jeugdwerk.
Schematisch ziet dit er als volgt uit:
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2.1
Taakomschrijving Kerkenraad
De Kerkenraad is als (eind)verantwoordelijke voorwaardenscheppend en zorgt daarbij voor:
•
een vastgesteld beleidsplan
•
voldoende financiële middelen
•
voldoende beschikbare en geschikte ruimtes
2.2
Taakomschrijving Jeugdraad
De Jeugdraad is een adviserend en uitvoerend orgaan voor de kerkenraad en wordt gevormd door de
jeugdouderling aangevuld met vertegenwoordigers van elke geleding binnen het jeugdwerk.
Dit zijn de :
−
oppasdienst
−
kindernevendienst
−
jeugdclub
−
ZeeJeeVee
−
catechese
De jeugdraad kan bepaalde taken delegeren aan tijdelijke werkgroepen (denk hierbij bijv. aan het
voorbereiden van een gezinsdienst). Bovendien hebben de verschillende geledingen ook hun eigen
teams die regelmatig bijeenkomen.
De taken van een jeugdraad kunnen worden onderverdeeld in adviserende en uitvoerende taken.
Voorbeelden hiervan zijn:
De jeugdraad als adviesorgaan
− adviseert de kerkenraad betreffende het beleid voor het jeugdwerk;
− signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen;
− kan samen met de Kerkrentmeesters een begroting opstellen.
De jeugdraad als uitvoerend orgaan draagt zorg voor
− de uitvoering van het beleidsplan;
− de coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk
− de organisatie van bijvoorbeeld gezinsdiensten; startzondag, 1ste Kerstdag, overstapdienst
groep 8.
2.3
Taakomschrijving jeugdouderling
Een jeugdouderling heeft vooral een pastorale, communicatieve en coördinerende taak ten aanzien
van kerk en jeugd. Daarbij wordt sterk rekening gehouden met de leef- en denkwereld van jongeren.
In de hieronder geformuleerde taken en opdrachten wordt deze algemene taakstelling nader
uitgewerkt:
− In samenwerking met anderen (ouderlingen, leiding jeugdwerk) probeert de jeugdouderling
contacten met jongeren te leggen en met hen een vertrouwensrelatie op te bouwen.
− De jeugdouderling helpt voor zijn/haar deel en in overeenstemming met zijn/haar
mogelijkheden mee aan de bevordering van de deelname van jongeren aan het
gemeenteleven.
− Samen met de jeugdraad stelt de jeugdouderling een beleidsplan (beleid lange termijn) vast,
waarin zoveel mogelijk de verschillende aspecten van de gemeente zijn opgenomen.
− Het beleidsplan wordt aan de kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd. Eveneens brengt de
jeugdouderling regelmatig schriftelijk of mondeling verslag uit van zijn/haar werk.
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3.

De jeugdouderling onderhoudt contacten met de wijkouderlingen en wijkdiakenen om
zoveel mogelijk met hen samen te werken en bezoekt de pastorale raad.
De jeugdouderling stimuleert een regelmatig overleg tussen de verschillende geledingen
binnen het jeugdwerk. (Jeugdraad). Hij/zij belegt jaarlijks 2 – 4 vergaderingen met de gehele
jeugdraad.
De kerkenraad verwacht van de jeugdouderling dat hij/zij door gebruik te maken van het
toerustingsaanbod op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen het werk van kerk en
jeugd.

Beschrijving huidige situatie

3.1
Oppasdienst
Iedere zondagmorgen is er tijdens de eredienst oppas in de kerk. Deze oppasdienst is er voor
kinderen van 0 tot 4 jaar. Het is voor ouders, die het prettig vinden om samen naar de kerk te gaan
op zondagmorgen. Vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst is de leiding aanwezig om de
kinderen op te vangen. Er is speelgoed aanwezig welke is aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
De oppas zorgt ervoor dat de kinderen gereed zijn om aan het einde van de kerkdienst in de kerkzaal
mede de zegen te ontvangen.
Minimaal 1 keer per jaar wordt het speelgoed nagekeken en schoongemaakt door de
oppasdienst/jeugdraad.
3.2
Kindernevendienst
De Kindernevendienst is bedoeld om kinderen op hun niveau kennis te laten maken met de bijbelse
verhalen en het kerk-zijn en hen een plaats te bieden in de kerkelijke viering zodat zij zich vertrouwd
voelen en zichzelf kunnen zijn.
Tijdens de zondagmorgendienst komen de kinderen (uit groep 3 t.e.m.8) van de basisschool samen in
de hun ruimte. De kinderen wordt een Bijbelverhaal verteld, dat synchroon loopt met het leesrooster
uit ‘Kind op Zondag’, waaraan ook een verwerking is gekoppeld.
Het is belangrijk dat de Kinderdienst niet los staat van de reguliere dienst. De kinderen zijn en blijven
een deel van de gemeente. Om die verbondenheid te benadrukken
•
voert de voorganger, voordat zij de kerk verlaten, een gesprekje met de kinderen.
•
nemen zij bij het verlaten van de kerk het Licht van Christus mee
•
zingen we samen met de kinderen en gemeente een lied
•
komen de kinderen aan het einde van de dienst terug in de kerk.
Ook leveren zij regelmatig een aandeel in verschillende diensten zoals de jeugddiensten, de
paascyclus, de kerstdienst en de startzondag.
3.3
Jeugdclub
Eens in de maand wordt er in de Ontmoetingskerk voor kinderen van 12 tot 17 jaar een clubavond
georganiseerd. Het thema van deze avonden kan zowel maatschappelijk als bijbels zijn.
Een belangrijk aspect van deze avonden is het samenkomen in het kerkgebouw op een
laagdrempelige manier.
3.4
ZeeJeeVee
De jeugd vanaf 16 jaar komt 1 keer per 14 dagen bij elkaar. Zij praten met elkaar over
maatschappelijke, actuele en bijbelse thema’s.

3.5
Catechese
Er is op dit moment alleen catechese voor 16 plus.
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Er wordt naar gestreefd ook catechese voor de leeftijdsgroep van 12 – 15 jaar aan te bieden.
Een aantal keren per seizoen vindt overleg plaats met de predikant om de catechese
te bespreken.
Door de predikant wordt voor jeugd die daar belangstelling voor heeft belijdeniscatechese
aangeboden.
De inhoud van deze gesprekken worden in samenspraak met de betrokkenen gemaakt
4.

Doelstellingen

4.1
Inleiding
Er wordt veel georganiseerd voor de jeugd binnen de Protestantse Gemeente Gorredijk 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 functie op het kerkelijk
erf steeds moeilijker wordt.
Toch is er binnen de gemeente voldoende potentieel aanwezig. Zowel qua jeugd als qua leiding voor
de diverse geledingen.

Bron beleidsplan 20172021
Leeftijdsopbouw

Aantal
doopleden

Aantal
belijdende
leden
0
1

Aantal
Totaal
overige potentieel
leden
0 – 10 jr
41
24
65
11 – 20 jr
64
30
95
Totaal
21 – 30 jr*
69
1
27
97
31 – 40 jr*
45
22
16
83
41 – 50 jr*
47
53
19
119
* deze leeftijdsgroepen zijn meegenomen omdat in deze categorieën potentiële leiding zit.
Het is de komende jaren van belang om de jeugd die nu binnen de diverse gelederen aanwezig zijn,
actief te betrekken bij het kerkenwerk 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 zal de kerkenraad en de jeugdgeledingen moeten samen werken, waarbij de Jeugdraad een
verbindende factor zal zijn.

4.2

Doelen
−
−
−

Het jeugdwerk laten aansluiten op de beleving en/of behoefte van de jongeren
Stimuleren van betrokkenheid gemeente/ouders bij het jeugdwerk (bijv. als leiding
of inzet bij projecten c.q. vieringen)
Opstellen van een financieel plan, waarin de kosten van het jeugdwerk inzichtelijk
worden gemaakt zodat het college van kerkrentmeesters hiervoor budget kan
vrijmaken in de totale begroting
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−
−
−
−
−
−

4.3

Het onderwerp jeugdwerk nadrukkelijker meenemen in het pastoraat via de
wijkteams. De jeugdouderlingen bezoeken de vergaderingen van de pastorale raad
Het incidenteel inschakelen van een externe begeleider, speciaal bij de
ondersteuning van de activiteiten en/of projecten (bijv. JOP)
Jongeren laten beleven dat ze een wezenlijk onderdeel zijn van de gemeente, ook
tijdens de erediensten
Stimuleren van een betere samenwerking binnen alle geledingen van het jeugdwerk.
Opzetten van een kerkcafe voor jonge gezinnen.
De muziekband een aantal keren per jaar hun medewerking laten verlenen in een
dienst.

Realisatie doelstellingen

Binnen het jeugdwerk wordt op allerlei wijze al invulling gegeven aan enkele van de
bovengenoemde doelen. In de komende beleidsperiode zal de focus vooral gelegd worden
op de volgende doelstellingen :
1.
2.
3.
4.

Verbetering van de communicatie tussen jeugdraad, jeugdouderlingen en
kerkenraad, aangaande het jeugdwerk
Het opstellen van een actieplan door de diverse geledingen binnen het jeugdwerk.
Vasthouden van de jongeren voor de kerk, om jongeren betrokken
te houden bij het geloof en bij de gemeente.
De gemeenteleden meer betrekken bij de organisatie van de jeugddiensten,
gezinsdiensten e.d. waarbij de jeugdraad/jeugdouderling het initiatief neemt
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