
Organogram kinder- en jeugdwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderwerkteam 
Froukina Postma* 
Simone Kooistra 
 

Kinderclubs 
Marja Storm 
Miranda v. Kammen, 
Richelle v.d. Velde  

Jatov 
Remco v.d. Wal 
Marco Roorda 
 

Jeugd- en jongerenwerker* 
(Aanspreekpunt jeugdwerk) 

 

Jeugdouderling  
Janko en Gertina* 

Jeugdleider 
Greetje* 

Jeugdouderling 
Klaas en Elizabeth 

Jeugdouderlingenteam 
Dagelijks Bestuur Jeugd 

 

D 

  

 

Kinderoppas 
Thelena 
Hiemstra* 
Anneke Dillema* 

 

16+ 
Bert Renkema 
Geertje Kooistra 
 

Tienerdienst 
Anneke de Boer 
Mient v. Kammen*  
Peter Santema 
 

Vormer, uitvoerder en 
toeruster J&J 

New Generation 
Jelmer de Wal 
Alex v.d. Meer 
Siebren Postma 
Elsa Bremer* 
Johan Mulder 
Maaike Atsma 

(mede)Uitvoer-
der van: 
- voorz. Kndwerk 
- Tienerdiensten 
- Jatov 
- 18 en 23+(en) 
- N.G.diensten 
- Gezinsdiensten 
- 30+ 
- J&J pastoraat 
- jSKS 
 
 
 

- Moderamen 
- BM 
- Kerkenraad  
 

Naast de aangegeven taken zijn dit taken voor de jeugdouderlingen en jeugddiaken: 
- 2 jeugdouderlingen hebben zitting in de Kerkenraad  
- De jeugdouderlingen vormen samen met 1 jeugdleider de klankbordgroep voor de jeugd en jongerenwerker 
- Waar nodig verlenen de jeugdouderlingen jeugdpastoraat in hun taakgebied (brengen van bloemetje/snoep naar zieke) 
- Als verantwoordelijke van je taakgebied bezoek je jaarlijks een meeting van je taakgebied (of je doet zelf mee als leiding) 
- Je zoekt nieuwe geschikte leiding (passend bij beleid) voor de activiteiten 
- Je helpt mee met verspreiding van uitnodigingen van je (verantwoordelijke) activiteiten 
- Je bewaakt of het beleid uit de verf komt  
- In alle werkzaamheden kan een beroep (om advies) op de jeugd- en jongerenwerker worden gedaan 
- Rozen voor examenkandidaten wordt verdeeld over de jeugdouderlingen en de jeugd- en jongerenwerker 
- Door de verantwoordelijkheid te spreiden over ons vieren, bouwen we samen met de Jeugdraad aan een sterk fundament voor het jeugdwerk!  
- * Alle met een sterretje gemerkte personen hebben zitting in de Jeugdraad (+ notuliste Anette Zijlstra en penningmeester Sipke de Wal). De plek 

waar alle activiteiten samenkomen.  
- Uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk ligt bij de Kerkenraad, daaraan legt de Werkgroep jeugd jaarlijks verantwoording af. 
 

Youth Alpha 
Dit jaar niet 

Kampcommissie 
Derick Hiemstra 
Geertje Kooistra 
Sjouke Visser 

 

Kinderkerk 
Simone Kooistra 
Willie Lulofs 
Wietske Gerritsen 
 

Girls Only 
Alisa en Ineke Kits 
Greetje de Jong 
Anette Zijlstra 
Rineke Schriemer 

Boys Together 
Geart-Jan Geartsma 
Wiebe Pitstra 
Johan Mulder 
Sybe Vrieswijk 
Jelke de Bruin 

Kindernevendienst (ong. 25 leiders) 


