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Samen thuis bij Hem 

Als gemeente van Jezus mogen we samen komen rondom het kruis. Onze diepste wens is, van jong 

tot oud, dat de Westerkerk mag (gaan) voelen als een thuis. Dat het een plek is waar we samen Hem, 

onze Heer en Redder mogen ontmoeten. Een plek waar we ons thuis voelen omdat we samen, als 

gemeente,  het lichaam zijn van Jezus. Een veilige plek waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen 

opgroeien. Waar wij als gemeente een veilige muur vormen die biddend om onze kinderen en 

jongeren heen staan.  

Op dit moment is het jeugdwerk versnipperd en mist een logische onderlinge verbinding.  

In dit stuk richten we ons op de doorontwikkeling van het jeugdwerk onder tieners, vanaf 10 jaar. 

Het doel is om samen met ouders, gemeente, jeugdwerkers en kerkenraad te komen tot een 

gezamenlijke visie en aanpak. Kinderen en jongeren liggen zwaar onder vuur, maar samen mogen we 

weerstand bieden en onze jongeren opvoeden tot sterke en krachtige gelovigen. Kinderen en 

jongeren die geworteld zijn in Jezus Christus en leven vanuit Zijn Woord.  

Hartelijke groet namens alle jongerenwerkers, 

Roel van den Dool 

 

 

 

  



 
INTERGRATIE JEUGDWERK | Samen thuis bij Hem 

Aanleiding 

Afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de wereld om ons heen en daarmee ook in de wereld van de 

jeugd. De komst van de smartphone en tablets waren revolutionair en heeft veel veranderd.  

Ter illustratie: Kampen had tot 20 jaar terug twee keer per week tienerclub. Beide avonden konden 

rekenen op 20 tot 30 tieners per avond.  

Dat is nu anders, er zijn zeker nog genoeg tieners om 2 avonden te vullen maar lang niet alle tieners 

komen vanzelfsprekend naar een club, catechisatie of tienerkerk. Tieners ‘ontmoeten’ elkaar op 

facebook, whatsapp en instagram. Tieners nemen dingen niet meer zomaar voor waar aan. Alles is 

op te zoeken en uit te zoeken, tot geloof aan toe. Tieners denken zelf na en willen dingen ervaren. 

Vroeger ging je gewoon naar de kerk omdat je ouders dat deden. Nu ga je als (oudere) tiener naar de 

kerk omdat het ook jouw keus is.  

 

Visie 

Tieners zijn op zoek naar echt voorbeelden, die laten zien dat wat zondag met woorden verteld 

wordt ook waar is. Tieners zijn op zoek naar betekenisvolle relaties, want juist die vinden ze niet in de 

wereld om zich heen. Wij als gemeente van Jezus Christus kunnen er echt zijn voor tieners. Wij 

kunnen ze een thuis geven, door om ze heen te gaan staan. De gemeente is een plek waar tieners, 

met vallen en opstaan, leren omgaan met taken en verantwoordelijkheden. Wij staan geduldig om 

hen heen en laten ze niet los en zijn altijd beschikbaar. Tieners mogen bij ons oefenen en wij slaan 

initiatieven niet dood met onze kaders, wetjes en regels. Wij laten ze niet vallen, wij zoeken ze op als 

het niet goed gaat, wij zijn er in hun moeilijke tijden en hun leuke tijden door hen een luisterend oor 

te bieden. De sleutels zijn relatie en levende voorbeelden zijn van Jezus Christus. Relaties die tieners 

met elkaar hebben en waardoor ze binding hebben met de kerk. Relatie die tieners hebben met 

jeugdleiders en gemeenteleden die levende voorbeelden zijn.  

 

Doel 

Wat is het doel van het jeugdwerk? Wat willen we bereiken met de tieners? Door het Woord en het 

werk van de Heilige Geest hebben of krijgen tieners een levende relatie met Jezus. Vanuit het kennen 

van Hem maken zij als jongvolwassen een keuze om een volgeling te worden van Jezus Christus. Ze 

groeien op tot volwassen leden van de gemeente van Christus. Ze leren te zeggen: dit is míjn 

gemeente, dit is míjn kerk. En ze nemen daarin vrijmoedig hun plaats in, met gevoel voor 

verantwoordelijkheid.  

 

Huidige situatie 

Als kerk hebben we nu de neiging om in hokjes te denken: een hokje catechisatie, een hokje 

tienerkerk, hokje tienerclub, een hokje jongerendienst......., 

Allemaal hokjes, maar waar zijn de verbanden tussen de hokjes en hoe zien de tieners die 

verbanden? Het is nu zo dat in al die hokjes verschillende tieners komen. In toenemende mate haken 

tieners ook af omdat ze toch niets hebben met andere tieners en/of met de kerk. 
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Ons jeugdwerk is toe aan een nieuw jasje en een vorm die aansluit bij wat de huidige generatie 

tieners nodig heeft. De huidige situatie heb ik in een plaatje proberen vorm te geven.  

De volgende activiteiten en clubs zijn op dit moment actief binnen Westerkerk en/of Broederkerk: 

- Tienerkerk 

o Doelgroep: jongeren van 10 tot 16 jaar  

- Catechisatie:  

o Doelgroep: jongeren van 12 tot 21 jaar 

- Jongerendiensten 

o Doelgroep: jongeren van 12 tot 21 jaar 

- Tienerclub Genesis 

o Doelgroep: jongeren  van 12 tot 16 jaar 

- Jeugdvereniging Onderzoek de Schriften 

o Doelgroep:  jongeren van 15 – 21 jaar 

- Try Out (zij organiseren incidentele activiteiten zoals sportavond, mede organisators Nacht 

Zonder dak. Missionaire doelstelling )  

o Doelgroep: kinderen en jongeren van 8 tot 16 jaar  

Tussen de verschillende club is een goede samenwerking. De tienerkerk en tienerclub organiseren 

extra activiteiten samen zoals Sirkelslag, Nacht Zonder Dak of jeugdkamp aan het begin van het 

seizoen.  

We zien echter nog steeds dat tieners buiten de boot vallen of dreigen te vallen doordat ze geen 

aansluiting hebben met leeftijdsgenoten en maar naar een van de bovengenoemde activiteiten gaan.  
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Nieuwe situatie 

Zoals eerder benoemt zijn er ons inziens een aantal zaken belangrijk bij het vormgeven van het 

jeugdwerk:  

1. Persoonlijke relatie met de jeugd 

2. Levende voorbeelden van Christus 

3. Jeugd mogen leren en fouten maken binnen de veilige muren van de kerk  

4. Jeugd speelt een rol in de eredienst en organisatie   

5. Jeugdwerk is integraal georganiseerd en loopt door. 

6. Jeugdleiders zijn aanwezig op de verschillende plekken waar jeugdigen komen  

In de nieuwe situatie zou wordt het jeugdwerk integraal aangeboden moeten worden. De manier 

waarop dit wordt vormgegeven moet weer aansluiten sluit aan bij de  geformuleerde visie op het 

jeugdwerk. Nieuwe jeugdinitiatieven kunnen dan langs die visie worden gelegd om te toetsen of ze in 

lijn zijn met de visie.   
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Schematische weergave visie jeugdwerk 

 

 

Toelichting schema jeugdwerk 

Als gemeente hebben we eenzelfde basis waarop we gegrondvest zijn: het volbrachte werk aan het 

kruis van Jezus Christus en Zijn woord. Dat is de doorlopende lilakleur, van binnenuit, naar de buitenc 

cirkel.  Als gemeente staan we om de jongeren heen, evenals de activiteiten  die worden 

georganiseerd voor hen. In de paarse kleur zijn activiteiten die worden georganiseerd rondom, door 

en -voor jongeren. Het beoogd weer te geven dat alle activiteiten verband met elkaar hebben, er 

wordt onderling samengewerkt en afgestemd.  

Wellicht zijn er groepen in de buitencirkel vergeten, evenals activiteiten in de paarse cirkel. Dat is 

zeker niet met opzet gedaan. Dit schema beoogd niet compleet te zijn, maar een visie weer te geven.   

 

Voorstellen 

1. Van catechisatie naar Groeigroepen (of andere aansluitende naam)  
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Voor onderwijs in kleine groepen wordt op dit moment het woord catechisatie gebruikt. We willen 

voorstellen om in de nieuwe situatie te gaan werken met groeigroepen. Dit zijn kleine groepjes van 6 

tot 8 jongeren die bij jeugdleiders thuis komen. De huiselijke setting, in combinatie met kleine 

groepjes maken dat jongeren elkaar goed leren kennen, kunnen groeien in geloof en samen kunnen 

leren wat de bijbel te zeggen heeft in hun leven. De groeigroepen zijn een keer in de twee weken en 

starten in september en lopen door tot eind mei. De groeigroepen komen bij elkaar in de week dat er 

geen tienerkerk is.  

2. Elke twee weken tienerkerk  

De tienerkerk is voor tieners vanaf 10 tot ongeveer 16 jaar. We beginnen gezamenlijk en splitsen 

daarna de groep. Een groep voor 10 en 11 jarigen (groep 7 en 8) en een groep voor 12 tot 16 jarigen. 

Nu is er elke eerste zondag van de maand tienerkerk.  Het plan is om per september een keer in de 

twee weken Tienerkerk te organiseren, parallel aan de groeigroepen. Het is de bedoeling dat tijdens 

de tienerkerk een begin wordt gemaakt met het thema dat de week erna in de groeigroepen verder 

wordt uitgediept en/of besproken. Zo is er elke week in kleinere of grotere groep een activiteit voor 

de jongeren. Dit geldt dan uiteraard voor de periode in het jaar waarin er ook groeigroepen zijn. Er 

wordt nog nader gekeken hoe de frequentie in de overige maanden is, en hoe vaak er dus in het jaar 

Tienerkerk zal zijn. Daarbij willen we vooral ook de behoefte van de tieners én hun ouders peilen en 

mee laten wegen. 

3. Jongerendiensten 

De tien jongerendiensten in het jaar (middagdiensten) worden zoveel mogelijk voorbereid met en 

georganiseerd door de jongeren die deelnemen aan de Tienerkerk en de groeigroepen. Het thema 

van de diensten sluit naadloos aan op waar de jongeren mee bezig zijn. Zo hoort ook (een deel van) 

de rest van de gemeente die de jongerendiensten bezoeken, wat de thema’s zijn waar de jongeren 

mee bezig zijn. 

4. Aansluitende methode 

Er wordt door twee jeugdwerkers onderzoek gedaan naar een methode die aansluit bij de 

voorgestelde manier van het onderwijzen van jongeren. In overleg met het hele team van 

jeugdwerkers en de predikanten wordt een keuze gemaakt voor de methode. De wens is dat de 

gemeenteleden daarin een belangrijke rol spelen doordat ze regelmatig betrokken worden door -en 

bij jongeren om zo te leren met- en van elkaar. 

5. Rol van de predikanten 

Tot nu toe kreeg de predikant (de predikanten) op een ‘natuurlijke’ manier contact met de jongeren 

van de gemeente door de catechese. Wanneer er gewerkt wordt in groeigroepen en in de Tienerkerk 

moet dit contact tussen de predikant en de jongeren op een andere manier ingevuld worden. In het 

komende jaar willen we kijken welke rol de predikanten het beste kunnen innemen in het geheel, 

zodat het contact tussen de jongeren en de predikanten zal blijven. 

 

Plan van aanpak 
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We willen starten in het nieuwe seizoen – september 2018. Vooraf dienen een aantal stappen 

genomen te worden: 

a. Betrekken van de ouders 

Zonder steun van ouders zal de voorgestelde manier niet gaan werken. Actieve steun van ouders is 

hierin belangrijk. Zijn zij bijvoorbeeld bereid om hun tiener een keer in de twee weken te stimuleren 

zich aan de sluiten bij een groeigroep? Zeker in de beginperiode zal dit erg belangrijk zijn.  

b. Werven van jongerenwerkers 

Zoals het er nu uit lijkt te zien zijn er voldoende jongerenwerkers om het nieuwe seizoen goed te 

kunnen starten. We verwachten dat we 6 tot 8 jongerenwerkers nodig hebben die een keer in de 

maand tienerkerk willen verzorgen en een groeigroep willen leiden.  

Voor de tienerkerk 10 en 11 jarigen is er 4 leiding nodig die een keer in de maand een tienerkerk 

willen leiden.  

c. Instructieavond voor jongerenwerkers 

Het lijkt ons goed om eind juni of begin september een instructieavond te organiseren voor 

jongerenwerkers. Daarin kan de visie besproken worden, methode gedeeld en het jaar doorgenomen 

worden. In het eerste jaar is het belangrijk dit proces op de voet te volgen en 4 keer te vergaderen 

om te voortgang te monitoren en te bespreken. Zeker het eerste jaar zal rommelig zijn en zal het 

zoeken worden om alle jongeren in de goede groeigroepen te plaatsen.  

d. Informeren gemeente 

Het is belangrijk om de gemeente over de beschreven plannen goed te informeren en mee te nemen 

in het verander proces. Dit kan door regelmatig aandacht te vragen doormiddel van activiteiten voor 

gemeenteleden maar ook door tijdens het terugkom moment van de tieners de visie en voortgang te 

delen.  

 

Verder uit te werken 

Er zijn een aantal zaken die verder uitgewerkt kunnen worden.  

- Borging van de jongerendiensten 

- Borging van missionaire activiteit Nacht Zonder Dak 

- Jeugdstartkamp  

- Organisatie van leuke activiteiten in de weekenden.  


