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1. Voorwoord
Beste leidinggevende,
Hierbij bieden wij u de Jeugdwerkhandleiding aan voor het jeugdwerk in onze gemeente.
Wij willen u hiermee informeren over de principiële koers en de gang van zaken binnen het jeugdwerk.
We geven in deze handleiding duidelijk aan wat we van u als leidinggevende verwachten en op welke
ondersteuning u kunt rekenen vanuit de kerkenraad. We proberen tevens een aantal heldere kaders voor het
verenigingswerk neer te zetten. Het is namelijk voor iedereen prettig om te weten hoe de dingen in elkaar steken
en wat we van elkaar mogen verwachten. Deze handleiding zal zeker ook nuttig zijn voor hen die voor het eerst
mee gaan doen met het verenigingswerk.
We starten met een overzicht van de uitgangspunten voor het jeugdwerk en beschrijven daarna de principiële
koers die we in onze gemeente - in gemeenschap met de Kerk der eeuwen - willen volgen. Verder vindt u in deze
handleiding een beschrijving van de organisatie van het jeugdwerk, het te gebruiken materiaal en de te hanteren
werkvormen.
Deze handleiding van onze Hervormde Gemeente wordt minimaal elke vier jaar herzien. De jeugdouderling stelt
samen met de jeugdraad daartoe een herzien jeugdwerkbeleid op. Dit wordt naar de kerkenraad gestuurd ter
goedkeuring.
We stellen deze handleiding op in de wetenschap dat wij hiermee bouwen aan Gods Koninkrijk. Als Hij echter het
huis niet bouwt dan bouwen wij als bouwlieden tevergeefs aan het gebouw. Daarom is onze opzien naar de
Heere, Die uit genade een gemeente heeft in Goudswaard.
De kerkenraad
1 juni 2015
………………………………..
(Ds. K. Hak, preses)

…………………………………
( Dhr. L. Voorwinden, scriba)

2. Uitgangspunten
Onder jeugdwerk verstaan wij de doelgerichte en systematische omgang met en de geestelijke zorg voor de
kinderen en jongeren van de gemeente zoals die in onze kerkelijke gemeente wordt gerealiseerd. Daarbij
bedenken we dat het jeugdwerk in de gemeente een wervend karakter heeft naar de burgerlijke gemeente.
2.1 Roeping in kerk en samenleving
Door middel van het jeugdwerk willen we er aan bijdragen dat jongeren tot Christus geleid en bij Zijn Woord
bewaard worden, opdat zij als christenen hun roeping volgen in kerk en samenleving.
Pastoraal:
 Het bevorderen van het zoeken van gemeenschap met God en met elkaar.
 Het scheppen van een ruimte voor ontmoeting en gesprek, waarbij jongeren positieve contacten kunnen
leggen en tot vriendschap kunnen komen en bestaande banden kunnen versterken.
 Het scheppen van gelegenheid om in een groep, gemeenschap te kunnen beleven waardoor iets
ervaren wordt van het lid zijn van de christelijke gemeente.
 Het geven van herderlijke zorg door het gesprek rond de Bijbel en het samen luisteren naar de Goede
Herder en naar elkaar.
 Het leren oog en hart te hebben voor elkaar.
 Het meewerken aan de opbouw en de uitbreiding van de kerkelijke gemeente.
Diaconaal:
 Het bewust maken van de roeping tot de dienst aan God en aan de naaste.
 Het bieden van mogelijkheden om, bij diverse activiteiten, jongeren met problemen op het spoor te
komen en m.b.v. begeleiding in de groep of pastoraal te helpen.
 Het leren ontdekken, bij gesprekken rond de Bijbel, van de gaven waarmee anderen gediend mogen
worden.
 Het vormen van jongeren om oog te krijgen voor de noden van anderen en het toerusten om de naaste
te kunnen helpen.
 Het bieden van gelegenheid om jongeren in te schakelen bij diaconale activiteiten.
 Het leren ervaren, door middel van diaconale acties, dat het geven aan de ander een verrijking voor de
ander en jezelf kan betekenen.
Apostolair:
 Het bewust maken van de roeping om de boodschap van het heil in Christus uit te dragen naar jeugd die
van de kerk is vervreemd, en aan hen die nooit van het evangelie gehoord hebben.
2.2 Bijbelse opdracht
In ons jeugdwerk willen we een bijdrage leveren aan het vervullen van de Bijbelse opdracht om aan kinderen en
jongeren door te vertellen wie God is en wat Hij heeft gedaan en wat Hij van ons vraagt. Onderstaande
Schriftgedeelten geven de Bijbelse opdracht van jeugdwerk aan.
 Psalm 78 vers 4-6, waar de Israëlieten de opdracht krijgen om Gods grote daden aan het volgende
geslacht te vertellen.
 Deuteronomium 6 vers 5-7, waar zelfs gesproken wordt over het inscherpen van Gods woorden.
 Jozua 4 vers 6 – 7, waar de Israëlieten de opdracht krijgen om hun kinderen middels opgerichte tekenen
te herinneren aan wat God voor hen gedaan had.
Ook laat de Bijbel ons zien dat kinderen er helemaal bij horen in de kerk. Het verhinderen van kinderen was een
reden voor de Heere Jezus om in te grijpen (Markus 10 vers 14-16).
2.3 Verbond

Hoofdstuk 1
De jongeren van de gemeente zijn kinderen van het verbond. Voor hen gelden de beloften
van de Drie-enige God, zoals deze in de doop worden betekend en verzegeld. Krachtens het Genadeverbond zijn
zij in Christus geheiligd en daarom lidmaten van Zijn gemeente. Het verbond bestaat echter uit twee delen. De
kinderen zullen het verbond door de werking van de Heilige Geest in hun leven moeten beantwoorden met geloof
en bekering. Een belangrijke taak van het jeugdwerk is de jongeren te leren wat de inhoud van het geloof is, hoe
je tot het geloof komt en hoe je uit het geloof leeft.
We moeten waken voor oppervlakkigheid en een belevingscultuur, waarin het vooral draait om de eigen mening
en wat men hier bij voelt. De belevingscultuur vervlakt de Bijbelse bevinding van onder andere verkiezing,
rechtvaardiging en heiliging. Door een gebrek aan kennis ontbreekt meer en meer het zicht op de inhoud van het
ware geloof en dreigt vervlakking en/of een voorwaardelijk Evangelie, doordat we meer het accent leggen op de
gelovende mens dan op de belovende God.
2.4 Onze wereld
Wij gaan ervan uit dat het nodig is om de jeugd te leren hoe ze zich staande kunnen houden in deze, steeds
meer van God afgekeerde, wereld om hen met behulp van Schrift en belijdenis weerbaar te maken. Juist in deze
tijd waarin het Woord van God niet meer op alle terreinen van het leven centraal staat, waarin het ook niet meer
gewoon en vanzelfsprekend is te refereren aan het Woord en de gereformeerde tradities en waarin mensen
steeds minder ervaren dat God bestaat en hun leven leidt, is het belangrijk om op een gepaste wijze de jeugd toe
te rusten.
2.5 Mensbeeld
Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis van de kerk stellen duidelijk dat wij van naturen geneigd zijn tot
het kwade. De wereld verleidt tot het kwade en sluit aan op onze natuur. Dit geeft het gevaar van meegaan en
aanpassen. Het is in het licht van onze apostolaire taak onze opdracht een zoutend zout en een lichtend licht te
zijn in deze wereld. Hiertoe mag het jeugdwerk een toerustende en ondersteunende functie hebben.
In de toerusting gaan wij er van uit dat een mens altijd in vier relaties staat:
1. De relatie tot God (schepselmatig, een verzoende of onverzoende relatie).
2. De relatie tot zichzelf (zelfaanvaarding, ontdek en gebruik je gaven).
3. De relatie tot de naaste (pastorale, diaconale en apostolaire houding).
4. De relatie tot de schepping en de cultuur (rentmeesterschap).
De relatie tot God staat vanzelfsprekend bovenaan. Toch is het belangrijk dat aan alle relaties aandacht
geschonken wordt, want dan pas is het mens-zijn in evenwicht. Duidelijk is ook dat wij in deze wereld een
opdracht hebben, maar dat wij niet van deze wereld zijn, en dit moet tot uiting komen in een het leven als
vreemdeling op deze aarde.
2.6 Karakter van het jeugdwerk
Wij gaan ervan uit dat jeugd- en jongerenwerk pedagogisch (opvoedend) en agogisch (begeleidend) van aard is.
Dit is van belang voor de taakstelling, de werkwijzen en de methoden.
Wij vinden het van belang dat kinderen en jongeren:
 zich geaccepteerd weten als schepsel van God, als persoon; dit betekent onder andere ruimte scheppen
voor jongeren, en het bieden van geborgenheid;
 richting gewezen wordt en normen bijgebracht krijgen; het jeugdwerk mag geen genoegen nemen met
de rol van supermarkt, van vrijblijvend verstrekken van goederen.
Uit het bovengeschetste karakter van het jeugdwerk blijkt duidelijk dat het belangrijk is om een visie te hebben op
de overdracht van de boodschap. We onderscheiden drie belangrijke invalshoeken van overdracht.
1. Overdracht van kennis.
Het gaat hierbij vooral om Bijbelkennis en kennis van de reformatorische belijdenisgeschriften. We
bedoelen hier niet alleen verstandelijke kennis, maar ook de bevindelijke kennis van God, die
voortvloeit uit de persoonlijke relatie met Hem.

2. De jongere en zijn belevingswereld.
De boodschap van Gods Woord is normatief (er mag niets aan veranderd worden!), maar het is wel
belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de jeugd. Het is daarom
noodzakelijk dat de leidinggevende echt betrokken is op de jongeren en dat ze bereid zijn om zich te
verdiepen in hun leefwereld. Dit uit zich in de volgende gedragskenmerken:
 Betekenisvolle contacten met de jongeren onderhouden
 Hen laten merken dat ze gezien worden.
 Ook op niet georganiseerde momenten een praatje met hen maken.
 Goed naar hen luisteren
 Oprechte interesse naar alle aspecten van hun leven
 Hen laten merken dat je er altijd voor hen bent.
Wanneer je weet wat jongeren bezighoudt, kun je de boodschap van Gods Woord ook plaatsen en
bespreekbaar maken tegen de achtergrond van hun leefgedrag en belevingswereld. Jongeren
moeten in de wereld waarin zij leven leren wat nu echt belangrijk is voor het leven en het sterven,
namelijk:
‘Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn
getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden
volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en zo bewaart, dat zonder
de wil mijn hemelse Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn
zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn heiligen Geest van het eeuwige leven
verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt’.
3. Leren in een dialoog
De wisselwerking tussen leidinggevenden en jongeren is heel belangrijk. De leidinggevende vervult
hierin een belangrijke rol als identificatiefiguur. We leren onze jongeren niet slechts door hen
dingen voor te houden, maar vooral door hen voor te leven.
2.7 Bijbelvertaling
De kerkenraad is positief over de Herziene Statenvertaling (HSV) en aanvaardt deze vertaling naast de
Statenvertaling (SV) omdat de HSV het "geestelijke taalkleed" van de SV gebruikt. De kerkenraad heeft de HSV
vrijgegeven voor gebruik op de verenigingen en de catechisaties. De kerkenraad onderschrijft het uitgangspunt
van de stichting Herziene Statenvertaling om de huidige en de komende generatie lezers van de Statenvertaling
een betrouwbare en verstaanbare vertaling te bieden. De kerkenraad beveelt daarom de HSV aan op
verenigingen en catechese.

3. Principiële koers
Het uitgangspunt en de norm voor al het verenigingswerk is uiteraard de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord
van God. De Bijbel heeft absoluut gezag en is van kaft tot kaft Gods Woord tot zaligheid. Als zodanig hebben we
de roeping om er zelf onvoorwaardelijk voor te buigen en dit zo ook voor te houden, uit te leggen en aan te
prijzen bij de jeugd. Omdat ons verstand van nature verduisterd is voor de dingen van Gods Koninkrijk is het
levendmakende en verlichtende werk van de Heilige Geest onmisbaar.
De hoofdlijn van de Bijbelse boodschap vinden we verwoord in de drie reformatorische belijdenisgeschriften
(Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels). Deze belijdenisgeschriften
staan niet op een lijn met de Bijbel, maar helpen ons om de Bijbelse boodschap goed te begrijpen. Als gemeente
staan we in de lijn van de Reformatie en willen dit graag aan onze jongeren doorgeven. Daarom is het van belang
dat naast het onderwijs uit de Bijbel de jongeren de inhoud van deze belijdenisgeschriften aangeleerd wordt. Dit
gebeurd op de catechese, maar zal ook op de verenigingen de basis vormen voor de uitleg van de Bijbel. Het
gebruik van de belijdenisgeschriften heeft niet als doel om persoonlijk en gezamenlijk lezen van de Bijbel terug te
dringen of te vervangen, maar moet juist aanzetten haar vaak te openen. Daarom dringen we erop aan om
intensief en blijvend de Bijbel en de belijdenisgeschriften te onderzoeken, zowel persoonlijk als gezamenlijk.
Wanneer het gaat over de Persoon van de Heere Jezus, is binnen het christendom een verschuivende tendens
op te merken. In plaats dat Hij centraal staat en ons leven op Hem gericht moet worden, wordt Hij voorgesteld als
een therapeut die al onze behoeften vervuld. Hierin zien we de mens in het middelpunt komen in plaats dat de
Heere centraal staat. Dit is een gevaarlijke verschuiving waar we onze jongeren zo veel mogelijk voor moeten
behoeden. We hebben Jezus Christus niet alleen voor te houden als het grote Voorbeeld, als de Vriend van
zondaren, als de Gids en Leidsman van jong en oud. Boven alles zal Hij gezien en beleden moeten worden als
de Verzoener van verloren zondaren met God. Hij alleen heeft door Zijn lijden en sterven verzoening met God
teweeggebracht.
In het jeugdwerk moet er telkens weer gesproken worden over de noodzaak en de inhoud van wedergeboorte,
geloof en (dagelijkse) bekering. Jongeren hebben over het algemeen ook veel vragen over de praktijk van het
leven met de Heere. Het is te waarderen dat ze met deze vragen komen, toch moeten we niet uit het oog
verliezen dat de levensheiliging pas kan beginnen wanneer er door het geloof een hartelijke verbondenheid met
de Heere Jezus is gekomen. De toepassing van het door Christus verworven heil is geen vanzelfsprekende zaak
is en is totaal afhankelijk van het werk van de Heilige Geest in ons leven. Hij werkt dit onder de verkondiging van
het Woord, zowel in de prediking als op andere momenten waar de Bijbel open gaat. In verwachting van de
vrucht mogen we in biddend opzien tot God, de jongeren leren om alles van de Heere te verwachten en het leven
bij Hem alleen te zoeken!
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken!
‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

4. Leidinggevenden
In het vorige hoofdstuk hebben we de principiële koers van ons verenigingswerk beschreven. Het belangrijkste
criterium voor de kerkenraad bij het benoemen van leidinggevenden is of de voorgedragen kandidaten
beantwoorden aan deze principiële koers. Het jeugdwerk is een verantwoordelijkheid van de hele gemeente.
Daarom worden leidinggevenden in de hele gemeente gezocht. We zoeken mensen die een persoonlijke relatie
hebben met de Heere Jezus en van harte achter de gereformeerde leer en belijdenis staan.
Het leven van een voorgedragen kandidaat moet iets uitstralen van de vreze des Heeren. Dit komt onder andere
tot uiting in de liefde en trouw tot de Heere en tot Zijn Woord, de invulling van de zondag en het trouw (indien
mogelijk) deelnemen aan al de erediensten.
4.1 Voorbeeldfunctie
Het leven naar het Woord van God wordt binnen de gemeente Goudswaard concreet gemaakt door liefde voor
de wil van God. We leven dus niet naar Gods wil omdat het moet, maar omdat we de Heere God liefhebben.
Nochtans zijn er Koninkrijksregels, maar ook zogenaamde huisregels, die horen bij de orde van het huisgezin,
zoals we de gemeente toch ook mogen zien. Daar deze huisregels binnen de kerk divers geïnterpreteerd wordt
verwachten wij van leidinggevenden o.a.:
 Hoogachting voor God, Zijn gemeente, Zijn dienst.
 Leer en leven zijn met elkaar in overeenstemming
 Eerbiedigen van gezagsverhoudingen.
 Respectvolle omgang met elkaar.
 Vrouwen gaan in een rok of jurk gekleed. De kleding heeft als doel om ons te bedekken. Daarom is het
niet toegestaan uitdagende kleding te dragen. Concreet betekent dit dat korte rokjes en laag
uitgesneden halzen in kleding niet toestaan.
 Trouwe kerkgang zoals genoemd in 4.0
 Vanuit het geloof in Jezus Christus is er een actieve strijd tegen de zonde, de duivel en de wereld.
 Nee zeggen tegen de wereld en vleselijke gevoelens en driften.
 Actief deelnemen aan het gemeente-zijn.
 Geen gebruikmaken van telefoon tijdens bijeenkomsten voor privé doeleinden.
 Oog te hebben voor de breedte van de gemeente. ( We dienen Gods Koninkrijk en niet ons stukje )
Kandidaten voor leidinggevende functies dienen:
 minimaal één jaar (bij voorkeur belijdend) lid te zijn van onze gemeente.
 trouw mee te leven met de gemeente.
Naast de bovenstaande criteria worden door de kerkenraad ook de persoonlijke en eventuele
gezinsomstandigheden overwogen.
4.2 Procedure voordragen kandidaten voor leidinggevende functies:
1. De afgevaardigde naar de jeugdraad van de betreffende vereniging neemt contact op met de
jeugdouderling en geeft de namen door van de personen die men wil vragen om de vacature(s) te
vervullen;
2. De personen die in aanmerking zouden kunnen komen voor de vervulling van de vacature, worden door
de jeugdouderling voorgedragen bij de kerkenraad, die het recht heeft personen af te wijzen, maar die
ook de bevoegdheid heeft om namen voor te dragen.
3. De jeugdouderling deelt aan de afgevaardigde van de betreffende vereniging(en) mee wie gevraagd
mag worden om de vacature(s) te vervullen.
4.3 Procedure samenstellen Jeugdraad:
De Jeugdraad wordt gevormd door de volgende personen:
 De jeugdouderling
 De predikant
 Secretar(is)esse. ( niet een afgevaardigde van de vereniging)



Eén vertegenwoordiger van:
o JV -12
Wim de Vos
o JV -16
Wilbrecht
o JV +16
Robbert
o JV +21 (Jongvolwassenen)
o Zondagsschool ‘Samuël’ Anette
o De Vakantiebijbelclub
Corine
De vertegenwoordigers worden door de leidinggevenden in de eigen groep voorgedragen op de
najaarsvergadering. De voordracht wordt ontvangen in de jeugdraad en moet door de kerkenraad
geaccordeerd worden. Vertegenwoordigers van de verenigingen kunnen alleen leidinggevenden
zijn. Zij nemen voor maximaal twee jaar deel in de jeugdraad.

5. De organisatie van het verenigingswerk
Kerkenraad
Jeugdraad
Leidinggevenden

5.1 De kerkenraad.
 Alle jeugdwerk – voor zover opgericht met instemming van de kerkenraad – in de gemeente, wordt
verricht onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
 De kerkenraad heeft de hoogste beslissingsbevoegdheid.
 De kerkenraad zet de principiële koerslijnen uit, maakt deze duidelijk en bespreekt ze met de
jeugdouderling.
 De jeugdouderling is het aanspreekpunt van de kerkenraad en voor de jeugdwerkleiding.
 Elke vereniging en zondagschool wordt minimaal een keer per twee jaar door iemand van de
kerkenraad bezocht om mee te leven en te bemoedigen.
5.1.1 Taken Jeugdouderling
De belangrijkste functies en taken van de jeugdouderling zijn:
1. Begeleiden van leidinggevenden in het verenigingswerk
 Zoeken en beschikbaar stellen van geschikt kadermateriaal en stimulering tot deelname aan
kadercursussen. Waarbij HJW voorziet in advies, opleiding en materiaal.
 Bevorderen van onderling overleg leidinggevenden.
 Contacten onderhouden met leidinggevenden en het tijdig signaleren van problemen.
 Bespreekbaar maken van eventuele wisseling van taken en/of doorstroming binnen
verenigingen en het geheel van het jeugdwerk.
 Toezicht en eventueel bijstand bieden in vinden van nieuwe jeugdwerkers.
2. Bezinning op taak, vorm en inhoud van het totale jeugdwerk
 Kritisch doorlichten van bestaand jeugdwerk zowel naar omvang, vorm als inhoud en bezinning
op nieuwe vormen en activiteiten.
 Evalueren van de gegroeide organisatiestructuur en indien nodig op onderdelen verbeteren.
 Jaarlijks evalueren van het verenigingswerk m.b.t. uitgangspunten, doelen inhoud en
werkwijze. Iedere vereniging vult hiertoe in mei een evaluatieformulier in dat wordt verstrekt
door de Jeugdraad. Het verslag wordt besproken tijdens de eerstvolgende
jeugdraadvergadering.
 Visie ontwikkelen voor de komende jaren en prioriteiten stellen.
 Signaleren en eventueel bespreekbaar maken van knelpunten binnen het plaatselijke
jeugdwerk en het zoeken van een geschikte vorm voor zinvolle bespreking.
 Zorg dragen voor omzetting naar werkbare wijzigingen naar aanleiding van knelpunten.
3. Aandacht voor contacten naar "buiten".
 Regelmatige verslaggeving naar de kerkenraad door de jeugdouderling.
 Werken aan een grotere betrokkenheid van gemeente en kerkenraad bij het jeugdwerk.
 Contacten met diaconie.
 Contacten met evangelisatiecommissie m.b.t. jeugdevangelisatie.
 Contacten met zendingscommissie m.b.t. aandacht jeugdwerk voor zending.
 Contact met HJW m.b.t. materiaal, toerusting, kennis en ervaring.
 Geeft leiding aan samenwerking met andere kerkelijke gemeenten.
 Is contactpersoon naar gemeente Korendijk voor wat jeugdbeleid betreft.

4.

Jongerenpastoraat.
Jongeren van 13 jaar en ouder die thuis wonend zijn worden gekoppeld aan een Buddy. Deze Buddy
heeft regelmatig contact met pupil (minimaal 1 keer per kwartaal ). Dit systeem zal in 2016 verder
uitgewerkt worden o.l.v. de jeugdraad.
Hoofditems ter bespreking:
o Begrijp je iets van de Bijbel en de preken?
o Wat betekent het voor jou om zondaar te zijn?
o Hoe kan je weten dat je zonden vergeven zijn?
o Hoe ga je door de weeks met het leven als christen om?
o Vind je het moeilijk om als christen te leven?
o Heb je de Heere lief gekregen?
o Heb je Hem ook al persoonlijk leren kennen als je Zaligmaker?
o Denk je dat we als kerk meer voor jou kunnen betekenen?
o Hoe zou jij Gods Koninkrijk kunnen dienen.
Tijdens deze avonden wordt gelet op houding, interesse, problemen en noodzaak voor verdere
pastorale begeleiding. De jongeren wordt vertrouwen gegeven en zonder hun medeweten geen uitingen
gedaan naar ouders of verzorgers. Voor verdere zorg wordt, na overleg met de jongere, contact
opgenomen met de predikant.

5.2 De Jeugdraad
De Jeugdraad wordt gevormd zoals genoemd in 4.3
De jeugdouderling is voorzitter van de jeugdraad. De secretaris is aangewezen door de jeugdraad en is
werkzaam als leidinggevende in het verenigingswerk of de catechese. De vertegenwoordigers van elke
vereniging en de zondagsschool, vormen een vaste afvaardiging. Dit betekent dat de vertegenwoordigers voor
een periode van twee jaar naar de Jeugdraad worden afgevaardigd.
De Jeugdraad is een orgaan van bijstand voor de kerkenraad en heeft een eigen takenpakket. De Jeugdraad
komt minimaal twee maal per jaar bijeen in vergadering of zoveel vaker als nodig mocht blijken. Van deze
vergaderingen worden notulen gemaakt, welke onder alle leden van de Jeugdraad worden verspreid en CC naar
kerkenraad gestuurd. De Jeugdraadleden dragen er zorg voor dat de notulen binnen hun eigen vereniging
worden besproken. Opmerkingen over de notulen kunnen in de eerstvolgende vergadering worden ingebracht.
5.2.1 Taken Jeugdraad
De belangrijkste functies / taken van de Jeugdraad zijn:
1. Overzicht en inventarisatie jeugdwerk
 Overzicht bijhouden van de NAW-gegevens van alle leidinggevenden.
 Verstrekken van overzichten van doopleden (doopnamen én roepnamen) in de relevante
leeftijdsgroepen.
Deze gegevens zijn privacygevoelig en mogen alleen binnenkerkelijk worden gebruikt.
2. Coördinatie totale verenigingswerk
 Bevorderen van contacten tussen de leidinggevenden van de diverse clubs en verenigingen.
 Het aanreiken en indien nodig uitwerken van ideeën voor gezamenlijke activiteiten middels
projecten.
 Signaleren en bespreekbaar maken van overlappingen en / of concurrerende activiteiten.
 Vaststellen financieel actie-doel zendingswerk.
3. Publiciteit en werving
 Regelmatige berichten verzorgen in Klopper/Website over het geheel van Jeugdwerk in de
gemeente.



4.

Stimuleren van het organiseren van aantrekkelijke "open" activiteiten bij de start van het
jeugdwerk zodat de activiteiten van de diverse clubs zo laagdrempelig mogelijk worden
gemaakt.
 Stimuleren tot persoonlijk uitnodigen van leeftijdgenoten door jongeren zelf.
Jaarplan van alle verenigingen bespreken en onderling delen.

6. Organiseren toerustingsavonden ( min. 1 keer per jaar )
 Leidinggevenden zondagschool
 Leidinggevenden JV’s
 Ouders
5.2.2. Taak leidinggevenden:
1. Jaarplanning samenstellen.
Iedere vereniging dient voor de Jeugdraadvergadering die aan het einde van het seizoen gehouden
wordt een jaarplan in voor het komende seizoen, Dit jaarplan omvat de volgende aspecten:
 Welke thema’s wil ik behandelen?
 Welke werkvormen wil ik gebruiken?
 Welke activiteiten wil ik ondernemen?
 Welke problemen onder ken ik en wat ga ik hier mee doen?
 Welke positieve ontwikkelingen zie ik.
 Welke verbindingen ga ik leggen met andere clubs en verenigingen?
Dit plan dient om onderling thema’s en werkvormen af te stemmen en goede en minder goede ideeën te
delen en van elkaar te leren. Deze afstemming vind plaats op de Jeugdraadvergadering.
2.

Evaluatie binnen de groep:
Een keer per jaar heeft de totale leiding van de groep een gesprek met de groep over:
 Financien
 Te ondersteunen project.
 Te organiseren uitje.
 Te organiseren project
 Zij mag wens uitspreken voor te behandelen onderwerpen.
Deze evaluatie moet worden afgestemd op het vrijwilligersbeleid.

3. Constateren gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornis.
Deze problemen worden indien mogelijk z.s.m. met buddy besproken die het verder met ouders op zal nemen.
Mocht dit geen soelaas bieden worden deze problemen met de jeugdouderling of de predikant besproken en
zo nodig
door het pastorale team ( consistorie en PPT-ers ) opgepakt.
5.2.3. Agenda Jeugdraad
Agenda Vergaderingen Jeugdraad
De Jeugdraad vergadert in september en in mei.
1. Opening door de jeugdouderling / Bezinnend gedeelte rond Gods Woord
2. Notulen van de vorige vergadering / goedkeuring notulen
3. Ingekomen stukken
4. Acties uit vorige vergaderingen afhandelen
5. Vaste punten

5.1 Jaaragenda Jeugdraad (data jaarvergaderingen, bezinningsavond, jongerenavond,
verenigingsraadvergaderingen e.d.)
5.2 Jaarprogramma’s verenigingen (inhoud) / data jaarvergaderingen
5.3 Financiële actie t.b.v. zendingswerkers vanuit eigen gemeente
5.4 Openingsavond / Sluitingsavond
5.5 Bezinningsavond kerkenraad en leidinggevenden
5.6 Jongerenavond
5.7 Mededelingen / opmerkingen vanuit de verenigingen
5.8 Aandacht jeugd / jongeren algemeen
5.9 HJW-Bijbelstudiemateriaal
5.10 Kadervorming
5.11 Afgevaardigden naar de jeugdraad
5.12 Financiën
5.13 Vacatures bij de verenigingen
6. Wat verder ter tafel komt
7. Volgende vergadering
8. Sluiting door …….

6. Financiën Gewijzigd door de diaconie
Er wordt contributie gevraagd van de leden van de jeugdverenigingen en indien nodig worden financiële acties
gevoerd voor uitstapjes e.d. Op verzoek van de Jeugdraad kan er tevens een jaarlijkse diaconiecollecte ten
behoeve van het jeugdwerk in de eigen gemeente in het collecterooster worden opgenomen. De opbrengst van
deze collecte wordt verdeeld door de Jeugdraad.
Gelet op de hoogte van de kosten die de banken in rekening brengen voor het beheer van bankrekeningen is het
niet rendabel om voor iedere vereniging zo’n rekening te openen. Het girale geld blijft dan ook onder beheer van
de diaconie. De betreffende vereniging kan op declaratiebasis over het geld beschikken..
De Jeugdraad verwacht het volgende van de verenigingen:
1. De verenigingen leveren aan het begin van het verenigingsseizoen, doch uiterlijk eind oktober een
begroting, voor het betreffende seizoen in bij de jeugdraad. Het gaat om een schatting van de inkomsten
en uitgaven. Voor uitgaven die het toegekende budget overschrijden dient vooraf om toestemming te
worden gevraagd aan de diaconie via de Jeugdraad.
2. Aan het einde van het seizoen wordt er een opstelling van de werkelijke inkomsten en uitgaven
ingeleverd bij de penningmeester van de Jeugdraad.
3. De Commissie van bijstand ( Financiën ) voeren 1 keer per seizoen een kascontrole uit.
Tweeleden van de CvB Financiën, bekijken/controleren de boeken (bank en eventuele kas). Het onder punt 2
genoemde inkomsten/uitgavenoverzicht (incl. bonnen en facturen)dient hierbij als basis.
Op de hierboven geschetste wijze kan de diaconie haar eigen verantwoordelijkheid inhoud geven, zonder de
verantwoordelijkheid van de verenigingen te verminderen. Daarnaast helpen punt 1 en 2 om het ‘financiële
beheer’ goed uit te voeren en eventuele verrassingen te voorkomen. Punt 3 zorgt ervoor dat niet alleen de
penningmeester, maar het gehele bestuur van de vereniging verantwoordelijk is voor de financiën.
6.1 Financiële actie ten behoeve van zendingswerkers uit de eigen gemeente of een ander doel
Elk seizoen voert iedere vereniging een financiële gezamenlijke actie voor zendingswerkers uit de eigen
gemeente of voor een ander doel. Dit betekent dat er voor dit doel gecollecteerd wordt tijdens de catechisaties
(en op de verenigingen). De verenigingen kunnen ook zelfstandig of gezamenlijk acties opzetten voor het doel.
Het doel van de actie wordt jaarlijks vastgesteld in de Jeugdraad van januari.
7. Materiaal, werkvormen, muziek en zang
7.1 Bijbelstudiemateriaal
Het is belangrijk dat allen die een rol hebben in het jeugdwerk, bij de catechese en het verenigingswerk, de
inhoud en de beleving (zie hoofdstuk 2 onder het kopje ‘Verbond’) van het ware geloof aan de orde (blijven)
stellen. Een helder Bijbels zicht op de orde van het heil (uitverkiezing – roeping – wedergeboorte –
rechtvaardiging – heiliging – verheerlijking, Romeinen 8:30, 1 Korinthe 1:30), op Gods weg en werk, kan ons
hierbij helpen. (N.a.v. het boekje ‘Orde op zaken stellen, een Bijbelse doordenking van de heilsorde’ van ds. G.
Wassinkmaat). Er wordt daarbij gewaakt voor oppervlakkigheid en een belevingscultuur, waarin het vooral draait
om de eigen mening en wat men hier bij voelt. De belevingscultuur vervlakt de Bijbelse bevinding van onder
andere verkiezing, rechtvaardiging en heiliging. Door een gebrek aan kennis ontbreekt meer en meer het zicht op
de inhoud van het ware geloof en dreigt vervlakking en/of een voorwaardelijk Evangelie, doordat we meer het
accent leggen op de gelovende mens dan op de belovende God.
De volgende organisaties bieden ons materiaal voor Bijbelstudie en clubmateriaal:
 HJW (hervormd jeugdwerk)
 Evangeliestek



Ikeg

Het aangeboden materiaal dient voortdurend getoetst te worden aan de doelstelling van ons jeugdwerk zoals die
zijn verwoord in hoofdstuk 2
De zondagschool maakt gebruik van “Onze Hervormde Zondagsschool”. Dit is een maandelijkse uitgave van de
bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag. Het blad opent met een meditatie van de
voorzitter. Daarna volgt de vertelstof op de zondagsschool voor meestal vier weken, wat correspondeert met de
roosters van de bond. De vertelstof voor een zondag begint met een uitleg van het Bijbelgedeelte door een
predikant, daarna volgen er drie vertelschetsen, één voor oudere, één voor de middenbouw en één voor jongere
kinderen, geschreven door verschillende schrijvers. Hierbij wordt ook vermeld wat als verwerking van de
vertelling met de kinderen gedaan kan worden. Het blad bevat ook iedere maand een bijdrage “Uit het land van
de Bijbel” waarin nader op een Bijbelse persoon, plaats of voorwerp wordt ingegaan.
De coördinatoren van de Vakantiebijbelweek maken met ingang van 2015 gebruik Van het materiaal dat door
Evangeliestek is ontwikkeld. Zie www.evangeliestek.nl.
7.2 Werkvormen
In hoofdstuk 2 hebben we al iets geschreven over overdracht. Deze invalshoeken van overdracht geven ook aan
dat er binnen het jeugdwerk gebruik gemaakt kan worden van verschillende werkvormen. De leidinggevenden in
het jeugdwerk geven leiding en programmeren op doordachte wijze. Wij noemen dit methodisch handelen. Onder
methodisch handelen verstaan we dat bij alles wat gedaan wordt, rekening gehouden moet worden met het effect
van dit handelen. Ook is het van belang om in het verenigingswerk doelen te stellen teneinde, met bijvoorbeeld
de programmering van een avond en de wijze van leidinggeven, gericht naar een doel toe te werken. Om doelen
te bereiken zijn werkvormen nodig waardoor de ‘boodschap’ bij de jongeren overkomt en zodanig verwerkt wordt
dat de boodschap iets van de jongeren zelf wordt. De manieren van overdracht – genoemd in hoofdstuk 2 –
vereisen dan ook verschillende werkvormen. Naast verbale werkvormen zijn er ook non-verbale en audiovisuele
werkvormen. Veel werkvormen zijn geschikt, hoewel ze niet waardevrij zijn. Het is echter niet toegestaan om
werkvormen te gebruiken waarin de Bijbelse boodschap, ter vervanging van een vertelling, wordt uitgebeeld (o.a.
bibliodrama). Deze vorm mag wel gebruikt worden ter ondersteuning van de boodschap.
Het bezig zijn met de Bijbel en de dienst aan de naaste geeft naast inspanning ook ontspanning. Daarom is het
van belang dat er in het jeugdwerk ook aandacht is voor ontspannende activiteiten. Binnen deze ontspannende
activiteiten kan ook de onderlinge band worden versterkt. Afwisseling van inspanning, in de vorm van
Bijbelstudie, met ontspannende activiteiten draagt bij aan een goede verwerking van de boodschap.
In verband met het hierboven geschetste kader van de beeldcultuur, mogen er geen films of Dvd’s ter
ontspanning worden vertoond. Wanneer het vertonen van (een gedeelte van) een film of Dvd een educatief
karakter heeft en de inleiding ondersteund, is de vertoning wel toegestaan. Films of Dvd’s waarin de Bijbelse
verhalen worden uitgebeeld of nagespeeld beïnvloeden de geestelijke strekking van de Bijbelse boodschap en
worden daarom niet toegestaan.
7.3 Muziek en zang
We gebruiken de psalmberijming van 1773. Voor het zingen van overige liederen wordt, zolang er geen beter
geaccordeerde bundel is, uitsluitend gebruik gemaakt van de Zangbundel van uitgever Boekhout de ’Gele
Boekjes”. Deze bundel mag gebruikt worden binnen de clubs, verenigingen en bij gemeenteactiviteiten. De door
de Jeugdraad ingestelde liedcommissie gaat nadenken over geestelijke liederen die in lijn zijn met Gods Woord.
Het gaat dan om het evenwicht tussen wet en evangelie, zonde en genade.
Voor bijzondere situaties (zoals jaarvergaderingen, vieringen, zingen na de dienst e.d.) mag er gebruik worden
gemaakt van liederen die niet in de Zangbundel (het Gele Boekje) staan. Dit geldt ook voor de programma’s
t.b.v. de vieringen van de zondagsschool en de vakantiebijbelclub.
We willen graag benadrukken dat het niet de bedoeling is dat de andere liederen de plaats innemen van de
psalmen. Als we met Bijbelse onderwerpen bezig zijn kunnen we ook het beste de liederen zingen die ons vanuit

de Bijbel zijn aangereikt. Het is belangrijk dat het besef aanwezig is en groeit dat niet alles wat zich op het gebied
van het christelijke lied aandient, ook meteen gezongen kan worden. Ook ten aanzien van christelijke liederen
willen wij jongeren een gezond kritische houding bij brengen, waarbij de liederen getoetst worden aan het Woord
en de belijdenisgeschriften.
Het is een goede Bijbelse gewoonte om het zingen van de liederen te begeleiden met instrumenten. In onze
gemeente is het toegestaan om gebruik te maken van diverse instrumenten; dit met uitzondering van
slaginstrumenten. Het is niet toegestaan om tijdens verenigingsavonden muziek te draaien ter ontspanning.
Uiteraard wel ter ondersteuning van de boodschap.
8. Overzicht van de clubs en verenigingen (algemene gegevens en hun activiteiten)
8.1 Zondagsschool ‘Samuel’
8.1.1 Doelstelling / missie
Het doel van de zondagsschool is het op kinderniveau uitleggen van de Bijbel, hen appelleren tot God te gaan en
met Hem te leven. Tevens bijdragen aan een zinvolle besteding van een gedeelte van de zondagmiddag, waarbij
de kinderen een verhaal uit de Bijbel verteld wordt. Zij oefenen en leren daarnaast psalmen en teksten uit de
Bijbel die bij het verhaal passen.
8.1.2 Doelgroep
Alle kinderen van de burgerlijke en kerkelijke gemeente, in de leeftijd van 4 t/m 12jaar (basisschool.)
8.1.3 Leiding
Voor iedere groep zijn twee leidinggevenden die om de andere les geven. Tevens zijn voor iedere groep twee
hulp-leidinggevende die ook om de beurt de leidinggevenden assisteren bij overhoren, musiceren, verwerking
enz.
8.1.4 Bijeenkomsten (incl. thema’s, werkvormen en locatie)
Ongeveer 40 keer per jaar wordt er zondagmiddag van 14.15 tot 15.15 uur zondagsschool gehouden voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Leidinggevenden en kinderen komen bij elkaar in gebouw Rehoboth (de groepen 1
t/m 3 en in de kerk de groep 4.
Als lesmateriaal wordt gebruik gemaakt van het maandblad van de zondagscholenbond. De werkboekjes of
roosters nemen de kinderen mee naar huis.
8.1.5 Overige activiteiten
Bij bijzondere gelegenheden wordt er zondagsschool in de kerk gehouden. Een hoogtepunt hierbij is het
kerstfeest van de zondagsschool op (meestal) 2e kerstdag vanaf 10.00 uur. Andere gelegenheden is het ,
pinksterfeest met het afscheid van de oudste kinderen
8.2 JV -12
8.2.1 Doelstelling / missie
Op een ontspannen manier samenkomen met de kinderen van de gemeente. Dit doen we rondom de Bijbel en
om maatschappelijke onderwerpen. De jongeren leren met leiding en met elkaar christen zijn in onze complexe
maatschappij.
8.2.2 Doelgroep
Alle kinderen van de burgerlijke en kerkelijke gemeente, die in groep 7 en 8 zitten.
8.2.3 Leiding
De leiding bestaat uit minimaal 2 mensen.

8.2.4 Bijeenkomsten (incl. thema’s, werkvormen en locatie)
De JV -12 bestaat uit jongens die in groep 7 en 8 zitten. De clubavond beginnen we met een psalm of lied en
gebed, daarna lezen we een gedeelte uit de Bijbel. Vervolgens leest de inleider zijn onderwerp voor en daarna
bespreken we dit met elkaar waar de kinderen goed aan mee doen. In de pauze drinken we nog wat en na de
pauze doen we een spel, bingo of een quiz.
Vaste thema’s die 1 keer in de twee jaar behandeld dienen te worden zijn:
 Respect en gezag.
 Omgang met het andere geslacht.
 Voorbereiding op de “weide wereld” na het basis onderwijs.
 Rijkdom Gereformeerde leer en de doop.
 Wat betekent alles in de kerk.
8.1.5 Overige activiteiten
We gaan ook bij de plaatselijke brandweer op bezoek. Om het jaar gaan we met elkaar op kamp en daarin staat
de Bijbel en het met elkaar omgaan op een sportieve manier centraal. Als we niet op kamp gaan houden we een
poldertoernooi in Maasdam met als afsluiting een barbecue. We sluiten het jaar af met een spelavond in de loods
van Piet Kranenburg. Een heel fijne en gezellige club!
Er wordt deelgenomen aan de landelijke en regionale meetings die uitgaan van HJW. Er wordt contact
onderhouden met JV’s van dezelfde signatuur als de Hervormde gemeente Goudswaard uit de regio en er
worden gezamenlijke clubavonden gehouden.

8.3 JV -16
8.3.1 Doelstelling / missie
Op een ontspannen manier samenkomen met de kinderen van de gemeente. Dit doen we rondom de Bijbel en
om maatschappelijke onderwerpen. De jongeren leren met leiding en met elkaar christen zijn in onze complexe
maatschappij.
8.3.2 Doelgroep
Alle kinderen van de burgerlijke en kerkelijke gemeente, in klas 1 tot 4 van het voortgezet onderwijs
8.3.3 Leiding
De leiding bestaat minimaal uit twee mensen.
8.3.4 Bijeenkomsten (incl. thema’s, werkvormen en locatie)
De avonden van JV -16 bestaan uit twee delen. Het eerste gedeelte staat de Bijbel centraal en het tweede
gedeelte wordt op een ontspannen wijze ingevuld met o.a. een spel.
Vaste thema’s die 1 keer in de twee jaar behandelt dien te worden zijn:
 Respect en gezag.
 Omgang met het andere geslacht.
 Voorbereiding op de “weide wereld” na de beschermde school.
 Wat betekent alles in de kerk.
 Wat is de Gereformeerde leer en de doop?
8.1.5 Overige activiteiten
Elk seizoen worden enkele thema-avonden georganiseerd en het wordt afgesloten met een uitje.

Er wordt deelgenomen aan de landelijke en regionale meetings die uitgaan van HJW. Er wordt contact
onderhouden met JV’s van dezelfde signatuur als de Hervormde gemeente Goudswaard uit de regio en er
worden gezamenlijke clubavonden gehouden.
8.4 JV +16
8.4.1 Doelstelling / missie
Op een ontspannen manier samenkomen met de kinderen van de gemeente. Dit doen we rondom de Bijbel en
om maatschappelijke onderwerpen. De jongeren leren met leiding en met elkaar christen zijn in onze complexe
maatschappij.
8.4.2 Doelgroep
Alle jongeren van de burgerlijke en kerkelijke gemeente, van 16 jaar tot overgang naar jongvolwassenkring ( +21
)
8.4.3 Leiding
De leiding bestaat uit minimaal twee leidinggevenden.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter activiteitencommissie en een penningmeester uit de groep jongeren.
8.4.4 Bijeenkomsten (incl. thema’s, werkvormen en locatie)
Een van de leden maakt een inleiding over een thema dat door het bestuur aan het begin van het seizoen is
opgesteld of een vrij onderwerp wat betrekking heeft op het christelijke leven. Hier maakt hij/zij vragen bij. Die
vragen worden in groepjes met elkaar besproken, waarna we nog wat ontspannen bij elkaar zijn en liederen met
elkaar zingen.
8.4.5 Overige activiteiten
Er wordt door de leiding gestimuleerd deel te nemen aan de landelijke en regionale meetings die uitgaan van
HJW. Er wordt contact onderhouden met JV’s van dezelfde signatuur als de Hervormde gemeente Goudswaard
uit de regio en er worden gezamenlijke clubavonden gehouden.
Ook is er een activiteitencommissie die regelmatig iets organiseert zoals:
 Weekendje weg
 Etentje met ouderen
 Afsluiting met barbecue
 Strandwandeling aan het begin van het seizoen
 Zingen voor de kerktelefoonluisteraars
 Gezamenlijke spellen enz.

8.5 JV +21
8.5.1 Doelstelling / missie
Bijbelse basis voor de vereniging 21+:
1 Joh 14 Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het
begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het Woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen.
De meeste jongeren hebben met hun 21e de basis gelegd voor een volwassen christelijk leven.
Deze aangeleerde kennis en houding heeft hen door Gods genade als het goed is gebracht tot een levende
relatie met de Heere Jezus Christus.
Om dit leven uit Christus gestalte te geven worden de jongvolwassenen door met elkaar het Woord te
onderzoeken opgevoed in een praktisch christelijk leven.

Er wordt gezocht naar, gestimuleerd en geoefend in het dragen van vruchten voor Gods Koninkrijk in onze
leefomgeving in de huidige wereld.
Dwalingen worden aangewezen en ervaringen worden gedeeld.
8.5.2 Doelgroep
Alle jongeren van de burgerlijke en kerkelijke gemeente, van 21 jaar en ouder .Ik zou zeggen : Soepel mee
omgaan maar dan wel echt minimaal 20 jaar om niveau niet naar beneden te halen..
8.5.3 Leiding
De leiding bestaat uit belijdende leden van de gemeente niet jonger dan 25 jaar en niet ouder dan 35 jaar. Zij is
gedreven door de Heilige Geest, heeft binding met deze leeftijdsgroep, ziet niet alleen zijn/haar eigen club maar
houdt voortdurend de functie van de vereniging in de gaten voor wat betreft haar lerende, verbindende en
evangeliserende karakter.
Omdat deze vereniging een heel belangrijke groep is waar veel organisatie bij te pas komt zal deze een coach
hebben.
8.5.4 Bijeenkomsten (incl. thema’s, werkvormen en locatie)
Zij gebruikt een door de Jeugdraad uitgezochte methode om met elkaar de rijkdom van het leven met Christus te
leren kennen en verdiepen. Ook wordt ieder jaar in een bijeenkomst de rijkdom van onze gereformeerde leer met
de rijkdom van het verbond behandeld en bevraagd. Iedere bijeenkomst is er tijd voor delen van ervaring in het
leven van iedere dag waar anderen van leren. Juist terugkomen op foute stappen kunnen voor anderen heel
leerzaam zijn.
Deze vereniging vormt tevens door haar officiëlere karakter als een JV een broedplaats voor toekomstige leden
en leiders van kerk en Verenigingen ook op regionaal en landelijk niveau. Zij heeft een bestuur, houdt notulen bij
en komt samen bij de verschillende leden thuis ( waar mogelijk ), eten met elkaar voorafgaand aan de
verenigingsavond waarin zij een vast stramien van een agenda volgt.
8.5.5 Overige activiteiten
Evangeliserende functie
Deze vereniging werft voortdurend leden uit de burgerlijke gemeente Goudswaard maar in het bijzonder twee
keer per jaar. Zij heeft contact met de Alpha en vervolg-alpha-groep om hun club als zeer gastvrije groep te
mogen introduceren bij de jongere Alpha-cursisten zodat die niet in een gat vallen maar door deze groep worden
opgevangen.
Zij organiseert samen met de JV +16 ieder jaar minimaal 1 avond in het dorpshuis een sing-in waarbij de
uitnodiging uitgaat door het hele dorp. Waar zij in min of meer de stijl van de Hervormde gemeente Goudswaard
evangeliseert door zang en gesprek.
Buddy/coach functie
De overtuigd gelovigen in deze vereniging vormt een groep jongvolwassenen die gevraagd kunnen worden
buddy zijn voor jongeren van 12 tot 16.
Zij hebben iedere maand een keer contact met hun pupil. Dit contact bestaat uit een gesprek over school, thuis,
vrienden, hobby’s omgaan met het andere geslacht, alcohol en drugsgebruik enz. En het voorhouden van rijkdom
christen te zijn en de struikelblokken uit eigen leven te delen. Dit doen we aan de hand van onderstaand
aangereikt schema zodat alle aspecten van het leven als christen die voor die jongeren van belang zijn ter sprake
komen.
Doelstelling:
Het doel van een buddy is de jongere die onder zijn/haar begeleiding staat leiden en heenwijzen naar een leven
met de Heere Jezus in de dagelijkse praktijk .
Hoe pakken we dat aan?

De overtuigd gelovigen (degenen die de Heere Jezus kennen voor hun hart en leven )in deze vereniging vormen
een groep jongvolwassenen die gevraagd kunnen worden buddy zijn voor jongeren van 12 tot 16.
Zij hebben 1 maal per twee maanden of tenzij er situaties zijn die meer aandacht vragen)een keer contact met
hun pupil.(de aan hen verbonden jongere)
De gesprekken zijn bedoeld om de band met de jongeren te versterken en om voor hen een wegwijzer te zijn op
alle terreinen van het leven. Dit vraagt een actieve houding van de jongere alsook van de coach. Het concreet
bespreekbaar maken van keuzes in het leven in gehoorzaamheid aan en afhankelijkheid van God en Zijn Woord
vormt hierin de belangrijkste plaats.
Het scheppen van een vertrouwensband is hiervoor noodzakelijk en vraagt inlevingsvermogen en het tonen van
kwetsbaarheid door de coach. Dat betekend ook dat de coach mag delen wat de Heere Jezus voor jou betekent
en wat een leven als christen inhoud ook voor jou persoonlijk. Een overzicht van onderwerpen die in de
gesprekken aan de orde kunnen komen is beschikbaar als leidraad.
Belangrijke vaardigheden die nodig zijn:
(De juiste) open vragen stellen
Echt luisteren
Doorvragen op de antwoorden die gegeven worden
Confronterend vermogen
Inlevingsvermogen
Praktische uitwerking:
De eerste afspraak vind plaats met de jonger en zijn/haar ouders. Het is bedoeld als kennismakingsgesprek, te
zien en horen hoe de verhouding is met de ouders, welke onderwerpen men gewend is te bespreken, en dient
ook als kader. Wat verwachten ouders eigenlijk van hun kinderen?
De vervolg afspraken zijn 1:1 met de jongere.
In welke situaties dient er contact opgenomen te worden met een predikant of ouderling? (en daarna wellicht met
de ouders):
Om te beginnen geldt de regel: Als je in een gesprek dingen en of situaties tegen komt die jij als coach niet kunt
begeleiden of helpen oplossen cq het gevoel hebt dat het zo is of er twijfel over hebt, altijd contact opnemen!
Daarnaast zijn er voorbeelden waarin dat noodzakelijk en wijs is:








Het contact tussen de jongere en zijn/haar ouders is minimaal
Zaken die thuis horen op het terrein van de psychologie en/of psychiatrie
De jongere is ontspoord en doet geen moeite om dit op te lossen
Je bereikt de jongere niet en gesprekken dringen niet door
Bij zaken die te maken hebben met het overtreden van de wet
Bij situaties waarin anderen zijn geschaad en er geen erkenning en actie is van de jongere
Als jij als coach niet geaccepteerd wordt (ondanks de eerste ja in het kennismakingsgesprek)

8.6 Vakantiebijbelclub
8.6.1 Doelstelling / missie
Het doel is evangelisatie: verbreiding van het Evangelie onder rand- en buitenkerkelijken en de gemeente bewust
te maken van haar evangelische roeping.
 Bijbelgerichte activiteiten organiseren ter verkondiging van het Evangelie.
 Laten zien wie God is, door persoonlijke aandacht te geven aan de kinderen.



Kinderen stimuleren om een buiten- en randkerkelijke vriendjes of vriendinnetjes mee te nemen naar de
VBC.

8.6.2 Doelgroep
Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar, uit het hele dorp of waar vandaan ook, zijn hartelijk welkom.
8.6.3 Leiding
De leiding bestaat uit een 5 koppige commissie die bijgestaan wordt door vele vrijwilligers voor allerlei
ondersteunende activiteieten




8.6.4 Bijeenkomsten (incl. thema’s, werkvormen en locatie)
Organiseren van een Vakantie Bijbel Club gedurende drie dagen in de herfstvakantie. Op woensdag,
donderdag en vrijdag worden ’s morgens activiteiten georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m
12 jaar. De laatste jaren is er ook een speciaal programma voor tieners. De Tiener-VBC wordt op middag
(sport- en spel) en ’s avonds (filmavond) georganiseerd en is voor middelbare scholieren vanaf 12 jaar. Op
de laatste dag van de VBC is er een slotavond met een Sing-in waar ook de ouders en andere
belangstellenden voor worden uitgenodigd.
8.6.5 Overige activiteiten
Organiseren van een “terugkomdag” is samenspraak met zondagsschool.

