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1. Voorwoord

Voor u ligt het Meerjarenplan Jeugdwerk van de Protestantse Gemeente van Gorredijk. Dit bestrijkt

een beleidsperiode van 2022 – 2025.

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 dit meerjarenplan opgesteld.

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 meerjarenplan is geen statisch document. Het is work in progress. Het jeugdwerk is niet statisch,

maar in beweging. Daarom kunnen nieuwe ontwikkelingen leiden tot andere inzichten. Het is een

leidraad waarmee we met z’n allen, Kerkenraad en jeugdraad, aan de slag gaan zodat we ook in de

toekomst een bloeiende kerk kunnen zijn!

Namens de Jeugdraad Protestantse Gemeente Gorredijk.

Marielle de Jong

Janine van der Kooi



2. Organisatie

Ten behoeve van het jeugdwerk heeft de Kerkenraad 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.

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

− kinderdienst

− jeugdclub

− PUBercafe

− CJV

− 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 meerjarenplan;

− 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 beleids-/meerjarenplan 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.

● 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.

2.4. Aantal jeugdleden

In tabel 1 staan de aantallen jeugd die lid zijn van de Ontmoetingskerk Gorredijk, per

leeftijdscategorie. Peildatum 1 juni 2022.

Categorie Aantal

0 - 3 jaar 18

4 - 12 jaar 32

13 - 16 jaar 24

17 - 21 jaar 27



3. Beschrijving huidige situatie

3.1 Oppasdienst

Er is momenteel (begin 2022) geen oppasdienst voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. We gaan

onderzoeken of hier weer behoefte aan is. Als er behoefte is aan oppas tijdens de kerkdienst, dan

zorgen we samen met de kerkenraad voor een geschikte ruimte en voldoende vrijwilligers.

3.2 Kinderdienst

De Kinderdienst 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 1 tot en met 8) van de basisschool

samen in de hun ruimte. De kinderdienst werkt gedurende het seizoen met een aantal thema’s. Het

werken met themaś zorgt voor verbinding tussen bijeenkomsten, zodat er een project ontstaat.

Hierdoor wordt de belangstelling van de kinderen gewekt om de volgende keer weer te komen. Ook

voor de leiding zorgt een afgebakend thema voor een doelgerichte aanpak. Per thema/project kan

evt. een extra vrijwilliger helpen voor een afgebakende periode.

Tijdens de kinderdienst is er ruimte voor het Bijbelverhaal, een verwerking

en zingen van liederen. Er wordt toegewerkt naar een eindproduct. Dit

eindproduct wordt in de afsluitende dienst gepresenteerd.

Ook levert de kinderdienst regelmatig een aandeel in verschillende diensten

zoals de gezinsdiensten, de paascyclus, de kerstdienst en de startzondag.

Een zorg is het tekort aan leiding van de kinderdienst. Het team bestaat uit 3 vaste krachten en dat is

te weinig. We zetten in op het vinden van versterking. Per project/thema wordt een vrijwilliger

gezocht voor de ondersteuning.

Als dit niet lukt, kiezen we ervoor om de frequentie van de kinderdiensten omlaag te brengen en

daarmee wel de kwaliteit op niveau te houden.

We overwegen om creatievelingen mee te laten denken en werken in de voorbereiding van de

projecten, zodat de leiding minder tijd kwijt is aan voorbereiding.

3.3 Kinderen in de kerkdienst

Kinderen van alle leeftijden zijn en blijven welkom in de reguliere dienst. Omdat er niet altijd oppas

of kinderdienst wordt aangeboden, is er materiaal beschikbaar in de hal, zoals een kleurplaat,

knutsel of leesboek dat tijdens de dienst gebruikt kan worden.

Verder is er tijdens deze diensten aandacht voor de kinderen in de vorm van een kinderlied en een

gesprekje met de kinderen.

Bij gezins- en jeugddiensten richten we de kerkzaal specifiek in zodat er voldoende ruimte is voor

kinderen en jongeren. Dit kan bijv. een grondbox zijn voor baby’s/peuters of tafels om te knutselen

en kleuren.

3.4 Jeugdclub

Eens in de maand wordt er in de Ontmoetingskerk voor kinderen van groep 6 tot en met 8 (+/- 10-12

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.

De club loopt goed en dit blijven we continueren.

3.5 PUBercafe

Eens in de maand wordt er in de Ontmoetingskerk voor jeugd uit het Voortgezet Onderwijs (13-16

jaar) het PUBercafe georganiseerd. Het thema van deze avonden kan zowel maatschappelijk als

bijbels zijn. Een belangrijk aspect van deze avonden is, net zoals bij de jeugdclub, het samenkomen in

het kerkgebouw op een laagdrempelige manier.

Het is een nieuwe groep die nog in de kennismakings- en groepsvormingsfase zit. De leiding heeft

behoefte aan tips en tricks in deze fase met deze leeftijdsgroep. Tevens is er extra

ondersteuning/achterwacht nodig om voldoende mankracht te hebben.

3.6 CJV

Er is momenteel geen CJV-groep. We gaan onderzoeken hoe groot de doelgroep is en kijken wanneer

we dit weer kunnen opstarten. Mogelijk in combinatie met de catechese.

Het is dan de bedoeling dat de jeugd vanaf 16 jaar 1 keer per 14 dagen of 1 keer per maand bij elkaar

komt. Zij praten met elkaar over maatschappelijke, actuele en bijbelse thema’s.

De oud-CJV groep van 20+ is doorgegroeid naar jongvolwassenen.

In het algemene beleidsplan is opgenomen dat er apart beleid moet komen voor jong volwassenen

20-40 jaar. Hiervoor bestaat momenteel het Kerkcafe, maar dit wordt vooral bezocht door 30+.

Kortom, hier is geen doorstroom. De jeugdouderlingen gaan de kerkenraad en pastorale raad hierop

attenderen en dit gezamenlijk oppakken.

3.7 Catechese

De werkgroep catechese gaat kijken hoe we catechese in de komende jaren gaan vormgeven.

3.8 Beschikbare en geschikte ruimtes

De indeling van de jeugdzaal past niet meer bij het huidige gebruik van de jeugdzaal. Er maken meer

verschillende groepen van verschillende leeftijden met verschillende activiteiten gebruik van.

Er is op dit moment geen kinderoppas en daar is ook geen ruimte

voor. Als de kinderoppas weer opgestart wordt, moet er ruimte

voor gemaakt worden in een bestaande ruimte. Grote wens is om

het speelgoed/materiaal in dezelfde ruimte op te slaan en de

ruimte kindvriendelijk te maken.

De hal/entree van de kerk is nu vooral een ‘grote mensen’ ruimte. We willen dat kinderen en

jongeren zich hier ook welkom voelen. En er is ruimte nodig om materiaal te presenteren, wat

kinderen mee kunnen nemen in de reguliere kerkdiensten.



Uitgangspunten voor beschikbare en geschikte ruimtes voor het jeugdwerk zijn:

● de betreffende ruimte ademt een sfeer waar kinderen en volwassenen zich veilig, prettig en

welkom voelen.

● de betreffende ruimte is zo ingericht dat het alle doelgroepen en soorten activiteiten

ondersteunt.

● meubilair in de betreffende ruimte wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.

● er is een opbergplek, waar materiaal vochtbestendig bewaard kan worden.



4. Doelstellingen

4.1 Uitgangspunten

Door de coronacrisis heeft het jeugdwerk een sterke ontwikkeling doorgemaakt. We hebben aantal

uitgangspunten geformuleerd waarop we het jeugdwerk vormgeven.

● We werken aan verbinding. Verbinding tussen leiding en jeugd, kinderen en jongeren

onderling, jeugd en de gemeente.

● We willen kinderen en jongeren boeien, door in vorm en inhoud aan te sluiten bij hun

belevingswereld.

● We werken met een vaste kern aan leiding en bouwen daaromheen aan een flexibele schil

van vrijwilligers.

● We richten de ruimte(n) in zodat kinderen en jongeren (0-18 jaar) zich veilig en vrij voelen en

die passend is bij de doelen en activiteiten van de groepen.

● Kinderen en jongeren voelen zich welkom in de kerkdienst en mogen daar zichzelf zijn. Er is

materiaal beschikbaar tijdens de reguliere kerkdiensten en bij gezins- en jeugddiensten richten we de

kerkzaal in gericht op kinderen en jongeren.

4.2 Doelen

● De behoefte aan kinderoppas onderzoeken en afhankelijk van de uitkomsten van het

onderzoek de kinderoppas weer opzetten.

● De kinderdienst blijft thematisch werken.

● We zorgen voor uitbreiding van het vaste team van de kinderdienst.

● De club loopt goed en dit willen we zo houden.

● We zetten in op groepsvorming bij het PUBercafe en extra ondersteuning voor de leiding.

● We bereiden het opstarten van een nieuwe CJV groep (16+) voor en starten deze op als er

meer dan 5 (actieve) jongeren in deze doelgroep vallen.

● We zorgen dat kinderen, jongeren en ouders op de hoogte zijn van de activiteiten binnen het

jeugdwerk.

4.3 Actieplan

2e helft Seizoen 2021-2022

● Jeugdouderlingen maken kennis met de nieuwe directeur van basisschool De Librije en

onderzoeken mogelijkheden tot samenwerken.

● Leiding PUBercafe maakt afspraak met Arnout Batterink en/of Linda Wind voor het

ontvangen van tips en tricks.

● Jeugdraad gaat actief op zoek naar vrijwilligers voor de kinderdienst.

● Jeugdouderlingen verkennen met ds. Ron Lafeber mogelijkheden voor catechisatie.

● Peiling behoefte kinderoppas

Seizoen 2022-2023

● Jeugdouderlingen starten met voorbereiden en opzetten van CJV-groep (16+).

● Afstemming met pastorale raad over plan van aanpak 20-40 en doorgroei oud CJV-groep

● …
●



Seizoen 2023-2024

● Start nieuwe CJV-groep.

5. Communicatie

Om kinderen, jongeren, ouders en vrijwilligers een goed beeld te geven van het jeugdwerk, doen we

actief aan communicatie. Het doel hiervan is iedereen enthousiast te maken om deel te nemen en/of

te helpen. We zijn trots op wat we doen.

Hiervoor hebben de volgende middelen en uitgangspunten:

Middel Uitgangspunt

Jeugdpagina website Actuele informatie over activiteiten per
doelgroep voor het (lopende) half jaar.

Jeugdpagina kerkblad de Lichtbron Mn gericht op verslag van wat voor leuke
dingen er gedaan zijn, maar ook vooruitkijken
om te vertellen wat er komt.
Verslag maken met foto’s (rekening houdend
met privacy)

Facebook Kinderdienst gericht om (via de ouders) kinderen te vertellen
wat er komende zondag gebeurt.

Half jaarplanning jeugdwerk op papier gedrukt en thuisbezorgd

Nieuwsberichten nieuwsbrief/website min 2 weken voor jeugd/kinderdienst of
activiteit publiciteit zoeken

Elke jeugdwerk onderdeel zorgt voor de eigen inbreng in de communicatie.

- Insteek minimaal 2 weken voor jeugd/kinderdienst of activiteit publiciteit zoeken via

nieuwsbrief en evt. website.

- verslag maken met foto’s (rekening houdend met privacy) voor Lichtbron (Zie planning) of

evt. op website. Zo mogelijk jeugd zelf iets laten schrijven of inbrengen.

- Uitnodiging bij overgang naar een nieuwe ‘doelgroep’ wordt actief aandacht besteed aan het

uitnodigen van kinderen en jongeren, bijv. vanaf 4 jaar voor de kinderdienst, vanaf groep 6

voor de Club etc. en van het afscheid nemen.

Uitgangspunt is dat het jeugdwerk zichtbaar is in de kerk, zodat kinderen en jongeren zich welkom en

betrokken voelen. Hiervoor is de jeugdzaal ingericht rond het thema van de kinderdienst of evt. rond

het seizoen/kerkelijk thema zoals kerst/pasen.

Ook kunnen er foto’s hangen in de jeugdzaal en zorgen we regelmatig voor zichtbaarheid in de

kerkzaal bijv. met een jeugddienst/Challenge.

https://www.ontmoetingskerkgorredijk.nl/informatie/jeugd/
https://www.ontmoetingskerkgorredijk.nl/nieuws/lichtbron-2/

