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Inleiding 
 
Vanuit de visie: In genade geroepen tot dienst, welke door de Kerkenraad is vastgesteld hebben we 
hieraan vast beleid voor het jeugd- en jongerenwerk opgesteld.  
In 2011 is de eerste versie van het beleid opgesteld en deze had inmiddels de nodige opfrissing en 
verscherping nodig. Daaruit voort zijn deze beleidsgedachten voor 2017-2020 ontstaan. 
 
We hebben in deze beleidsgedachten voor 2017-2020 welke u nu in handen heeft, getracht een 
praktische lijn uit te zetten welke uitvoerbaar is. We wilden niet een document creëren, wat enkel in 
de kast komt te liggen. Nee, voor de gedachten die we hebben opgesteld willen we ons samen als 
jeugd- en jongerenwerk sterk maken om onze doelen te realiseren. We hopen dat de Kerkenraad en 
de hele gemeente ons stimuleert en aanmoedigt, ook al zij het alleen al door gebed om hier 
voortvarend mee aan de slag te gaan! Al onze plannen en gedachten zijn afhankelijk van Gods zegen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



Beleidsgedachten Jeugd- en jongerenwerk 2017-2020 

Visie: Door het Woord van God centraal te stellen in onze activiteiten krijgen we een levend en 

enthousiast jeugdwerk. 

Missie: Jongeren leren Jezus Christus kennen en vormen samen een hechte groep, waarin de kerk1 

als een fijne plek wordt ervaren. 

Mission Statement: Jij maakt het verschil! 

Waarom willen we nou dat jongeren het verschil maken? 
Vanuit het jeugdwerk willen we de jongeren toerusten in het volgende: Jongeren mogen steeds meer 
gaan beseffen dat ze door God uniek geschapen zijn met hun eigen gaven en talenten (vgl. Ps.139; 
1.Kor.12). Jongeren zitten in een fase dat ze veranderen. Ze merken het in hun lijf, op school, in 
keuzes die ze maken. Jongeren gaan op zoek naar hun identiteit en krijgen een identiteit. Deze 
zoektocht kan best veel onzekerheid geven. Jongeren kunnen denken: ‘ik kan het niet, ik doe alles 
fout.’ Wij willen in het jongerenwerk benadrukken, dat iedere jongere, groot of klein, zwart of blank 
het verschil maakt, waardevol is en geaccepteerd door God! Als ze Jezus Christus gaan leren kennen 
en de Heilige Geest in hun leven, is wat ze zelf nooit voor mogelijk hadden gehouden mogelijk! Ja, 
dan mogen ze weten dat ze echt het verschil kunnen maken! Wij willen ze de ruimte bieden om zich 
te ontplooien en daarin hun gaven en talenten te ontdekken. Zo willen wij hen helpen het verschil te 
maken in het klein, maar misschien ook wel heel groot (in hun gezin, in hun familie, op school, in 
onze gemeente, in Surhuisterveen, in Boelenslaan, in Friesland, in Nederland, in de wereld). Zo mag 
in het klein en in het groot zichtbaar worden wat geloven inhoudt. 
 
Doelstellingen: 

 Binnen het jeugdwerk werken we met gepassioneerde leiders, die wat ze zelf hebben 
ontvangen ook weer willen doorgeven 

 Leiders2 hebben hart voor kinderen en/of jongeren 

 Leiders gaan met kinderen en/of jongeren een vertrouwensrelatie aan 

 Het Woord van God, de Bijbel is de richtlijn/leidraad voor alle activiteiten 

 Op een relevante eigentijdse manier wordt naar vormen en manieren gezocht om het 

jeugdwerk aansprekend te laten binnenkomen 

 Jongeren voelen zich thuis, gezien en worden aangesproken op de activiteiten/meetings 

 Jongeren leren God (voor het eerst) kennen en groeien in hun relatie met God 

 Jongeren groeien in hun eigenwaarde (zelfbeeld) 

 Jongeren vertrouwen elkaar en bouwen echte vriendschappen op 

 Jongeren vormen samen een hechte (aanstekelijke) groep 

 Jongeren kunnen ook buiten de activiteiten een beroep doen op hun jeugdleider 

 Jongeren ontdekken hun gaven en talenten 

 Jongeren zetten hun gaven en talenten in ten behoeve van het jeugdwerk/de gemeente 

 Jongeren geven door wat zij hebben ontvangen 

 

Belangrijke pijlers in de doelstellingen: 

Gepassioneerd, gevuld, aanstekelijk, relationeel, groeiend, gezellig en echt jeugdwerk. 

                                                           
1 Plek van samenkomst, aan de kerk gerelateerde ontmoetingsplek 
2 Leiders: denk aan kinderwerkers, jeugdleiders 



Strategie3: 

 Jeugd- en jongerenwerker en jeugdouderlingen zoeken bij genoemde activiteiten leiders (als 

deze stoppen, of er extra leiding nodig is) 

 Leiders worden (indien mogelijk) gescreend op bovenstaande gedachten, herkennen ze 

zichzelf hierin en klopt dit ook met hun verlangen voor het jeugdwerk? 

 Leiders worden toegerust voor hun taak door de jeugd- en jongerenwerker en of 

jeugdouderlingen 

 Leiders zijn bereid om aan toerustingscursussen deel te nemen 

 Leiders bereiden de activiteiten thuis goed voor en nemen de jongeren mee in gebed 

 Jeugd- en jongerenwerker en jeugdouderlingen zijn voor bepaalde onderdelen 

verantwoordelijk van de hieronder genoemde activiteiten (zie ook organogram) 

 In de verschillende groepen zijn de activiteiten passend bij hun leeftijd, belevingswereld en 

indien mogelijk moeilijkheid (maar lastig als iemand van kaderberoepsniveau en VWO bij 

elkaar zitten) 

o Er worden passende materialen bij elke groep gezocht 

o In principe niveaus verdeeld over de leeftijdsgroepen 

o Elke leeftijdsgroep heeft de mogelijkheid mee te doen aan een activiteit 

o (Elke activiteit heeft een eigen beleid gefundeerd op bovenstaande ideeën) 

 Kinderwerk4 

 Kinderoppas 

 Kinderdienst  

 Kinderkerk 

 Kinderclubs 

 Jatov 

 Groep  7 (basiscatechese, feitjes, dingen leren) 

 Groep 8 (basiscatechese, feitjes, dingen leren en eigen mening leren 

formuleren) 

o Niet genoemd, wel aan de orde. Relatiegericht, inbreng van 

spellen etc. 

 Tienerdienst 

 12-18 jaar (1x in de maand tienerdienst onder kerktijd) 

 New Generation 

 15-25 jaar (van oktober tot mei ongeveer 5 keer),  

o Doelgroepdienst, waarbij veel ruimte is voor ontmoeting 

naderhand 

o NG-café. Om de doelgroep van 15-25 jaar meer met elkaar te 

verbinden in een sfeer van gezelligheid (spellen en af en toe 

een spreker en een keer een filmavond). Zitten vaak in veel 

verschillende jeugdgroepen, dit is een platform om elkaar te 

ontmoeten 

 Girls Only 

                                                           
3 In de bijlage vindt u het organogram, wat de lijnen binnen het jeugdwerk inzichtelijk maakt 
4 Het beleid van het kinderwerk is te zien vanaf pagina 4 



 Meidengroepen voor klas 1-4. Gericht op waar meiden mee bezig 

zijn, samen een hechte groep vormend,  bij leiders thuis 

 Boys Together 

 Jongensgroepen voor klas 1-4. Gericht op waar jongens mee bezig 

zijn, vormen samen een hechte groep in de kerk 

 16+ groepen 

 16-18 jaar (basisbeginselen worden eigen waarden, discipelschap, 

nieuwe generatie jeugd- en kinderleiders) 

o Doordat er steeds meer groepen komen, zullen hier in de 

toekomst ook leiders voor gezocht worden die meerdere 

jaren met een groep willen optrekken (bij voorkeur bij 

mensen thuis) 

 18+ groep(en) 

 17-23 jaar (basisbeginselen worden eigen waarden, discipelschap; 

nieuwe generatie jeugd- en kinderleiders) 

 23+ groep (en) 

 23-ongeveer 30 jaar (basisbeginselen worden eigen waarden, 

discipelschap; nieuwe generatie jeugdleiders) 

 Youth Alpha 

 16-30 jaar (kennismaking (en of verdieping) met christelijk geloof, 

voor onkerkelijke jongeren en kerkelijke jongeren) 

o Georganiseerd in samenwerking met de Regenboogkerk 

 Daarnaast organiseert het jeugdwerk jaarlijks met de andere kerken in het 

dorp (en zichtbaar voor het dorp) een groot spel (bijbelsmokkel of iets in de 

trant van ‘wie is de mol’) 

 1 keer in de vier jaar organiseert het in samenwerking met de andere kerken 

en alle basisscholen de kerstwandeling door het dorp 

 Ieder jaar wordt dit brede jeugd- en jongerenbeleid geëvalueerd in het 

jeugdouderlingenoverleg en/of de Jeugdraad, om beleidslekken tegen te gaan en te toetsen 

of de huidige gang van zaken klopt met de visie. 

 


