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Taakgroep Jeugd en Jongeren 

1. Visie/Droom 

1.1 Waar staan we voor? (missie van het jeugd- en jongerenwerk): 

“Het (door)vertellen en uitdragen van het woord van God. Waarbij de basis is: heb God lief 
en heb je naaste lief als jezelf”. Als geloofsgemeenschap geloven en ervaren wij dat God 
ons daarin steunt en voedt. Zo weten wij onszelf door God geliefd. 

 
1.2 Waar gaan we voor? (visie van het jeugd- en jongerenwerk): 

“Een geloofsomgeving creëren waarbinnen jeugd en jongeren zich thuis, veilig en 
betrokken voelen en daarnaast vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen. Binnen die 
omgeving is er ruimte voor het woord van God, maar ook voor eigen creativiteit en 
ontspanning. Zo krijgen kinderen en jongeren kansen om hun identiteit in relatie tot God, 
elkaar en hun omgeving te ontwikkelen en te ontdekken.  

 
1.3 Hoe doen we dat ? (randvoorwaarden jeugd- en jongerenwerk) 

Werkwijze 
We werken binnen het jeugd- en jongerenwerk met de BRIM-methode; Behoeftegericht, 
Relationeel, Integraal en Missionair (methode van Youth for Christ): 

● Wat wil de jeugd, wat leeft er bij hen? (Behoeftegericht) 
● Hoe bouwen we een relatie met hen op, hoe helpen we hen bij het opbouwen en 

onderhouden van relaties, maar ook hoe staat de gemeente in relatie tot haar 
eigen jeugd - vertrouwen, ruimte, betrokkenheid? (Relationeel) 

● Niet alleen geloofsinhoud, maar ook samen sporten, spelen, ontdekken, chillen. 
(Integraal = de hele mens in beeld) 

● Hoe kunnen we ook met de jongeren naar buiten treden, bijv. diaconaal. 
(Missionair = in brede zin) 

 
Leeftijden 
In het jeugdwerk onderkennen wij dat jeugd en jongeren op verschillende leeftijden andere 
ontwikkelingen meemaken, andere behoeften hebben en op andere aspecten aangesproken 
willen worden. Wij hanteren bij het jeugd- en jongerenwerk onderstaande 
ontwikkelingsfasen: 
 
0-4 jaar: geborgenheid, veiligheid, je hoort erbij 
4-8 jaar: verhalen, wereld vergroten, creatief, fantasie 
8-12 jaar: verhalen, symbolen, rituelen, kennis, ruimte, ontdekken 
12-16 jaar: identiteits- en meningsvorming, kritische vragen, keuzes, lichamelijke 

veranderingen, seksualiteit en seksuele identiteit 
16-20 jaar: op eigen benen, studie of werk, rollen, verwachtingen, relaties, seksualiteit en 

seksuele identiteit 
20-25 jaar: studie naar werk, reizen, relaties, toekomstplannen 
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Afbakening 
Het succes van het jeugd- en jongerenwerk is mede afhankelijk van het gesprek met en de 
betrokkenheid van ouders van de jeugd en jongeren (de middengeneratie). Ouders zijn de 
partner in het jeugd- en jongerenwerk. We bakenen jeugd- en jongerenwerk daarmee niet af 
op een bepaalde leeftijd, maar de focus ligt natuurlijk wel bij de jeugd en jongeren zelf.  Dit 
loopt voor ons ongeveer tot 25 jaar. Wel vragen we daarmee aandacht voor de oudere 
leeftijd, zodat ze niet uit beeld raken. Het mag geen vergeten groep worden. 
 
 
1.4 Dromen 
 
Een droom, een vergezicht geeft ruimte om vrij te denken. Dit helpt om de voorgaande 
missie en visie verder vorm te geven. Vanuit de taakgroep hebben de leden hun droom als 
volgt geformuleerd: 
 

Kinderen en jongeren vinden een plek om te spelen en te ontdekken. Het bruist! Samen, sfeer, 
lol en er is de ruimte om iets aan te reiken dat een leven met God waardevol is, dat je daar je 
hele leven plezier van kan hebben.  
 

Gaandeweg mag je het unieke van het geloof en God ontdekken. God en de bijbel helpen je 
om een stukje stabiliteit en rust te geven en om vanuit die rust keuzes te kunnen maken, 
relaties te kunnen aangaan en het leven te leven. God geeft je de plek en ruimte om te 
spelen, om op adem te komen, je te bezinnen en rust te vinden. 
 

Als jeugd en jongeren volwassenen worden, hopen we dat ze God hebben leren kennen en 
voor Hem willen kiezen. Omdat God je helpt en je kracht geeft. Jeugd en jongeren missen in 
alle welvaart ogenschijnlijk niets, maar in hun welzijn missen velen zeker wel iets. Als wij in 
het jeugd- en jongerenwerk geloofwaardig kunnen laten zien wat ons geloof waard is en wat 
het voor jezelf en andere kan betekenen dan geven we jeugd en jongeren een toekomst. 
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2. Uitwerking in activiteiten 
 
2.1 Jongste jeugd 
0-4 jaar (geborgenheid, veiligheid, je hoort erbij) 
4-8 jaar (verhalen, wereld vergroten, creatief, fantasie) 
8-12 jaar (verhalen, symbolen, rituelen, kennis, ruimte, ontdekken) 
 
Oppas & kindernevendienst 
□ De oppas is bedoeld voor 0-4-jarigen, de kindernevendienst voor 4-12-jarigen. 
□ Voor de oppas en de kindernevendienst zijn er afzonderlijke commissies. 
□ Zowel de oppas als de kindernevendienst worden iedere zondag in hetzelfde kerkgebouw 
aangeboden. Welk kerkgebouw dat is, wordt mede bepaald door de type dienst dat er 
gehouden wordt. In het andere kerkgebouw zal dan geen oppas en kindernevendienst zijn. 
□ Eén keer per maand is er kindernevendienst-XL, met uitzondering van de zomermaanden. 
Doorgaans is de kindernevendienst-XL op de 1e zondag van de maand.  
□ Zodra het concept preekrooster is opgesteld, moet vastgesteld worden bij welke (typen) 
diensten en in welk kerkgebouw de oppas en kindernevendiensten moeten plaatsvinden. 
Hierbij wordt rekening gehouden met wat er die zondag nog meer wordt aangeboden ten 
behoeve van de jeugd. 
□ Zondagschool 't Mosterdzaadje - dat nu als stichting nog bestaat gerelateerd aan de 
Domkerk - zal met de fusie ophouden te bestaan. 
 
Schoolkerkdiensten 
Schoolkerkdiensten zien we als een belangrijk instrument wat we graag in stand willen 
houden. Hierbij willen we oog hebben voor de diversiteit die gewenst is. Denk aan: 
- een schoolkerkdienst in het schoolgebouw, al dan niet op een doordeweekse dag en al dan 
niet in samenwerking (voorbereiding / uitvoering) met een pastor van onze kerk 
- een startdienst bij aanvang van het schooljaar, eventueel met alle scholen gezamenlijk in 
één van de kerken; of afzonderlijk op dezelfde dag in meerdere kerken 
- idem bij het afsluiten van een schooljaar 
 
We zien de scholen in De Lier als samenwerkingspartners en vinden de verbinding met de 
scholen belangrijk. Om structureel in gesprek te blijven met de diverse scholen is een goede 
coördinatie belangrijk. Dit kan worden vormgegeven door bijvoorbeeld één contactpersoon 
vanuit de kerk met de scholen (een jeugdouderling, -coördinator of pastor). Daarnaast 
vinden kerk en school elkaar bij de jaarlijks terugkerende kerkentocht, waarbij scholieren 
(groep 6) ontdekken wat er te zien en te doen is in de kerk. 
 
Wellicht zijn er meerdere vormen van samenwerking mogelijk; denk daarbij ook aan 
maatschappelijke trajecten. Het willen denken in mogelijkheden (en soms wat minder in wat 
ons zo vertrouwd is) biedt nieuwe samenwerkingsvormen. 
 
Vakantie bijbelweek 
Eenmaal per jaar in de herfstvakantie wordt de vakantiebijbelweek georganiseerd. Een 
commissie - bestaande uit 6 vrijwilligers - verzorgt twee leerzame en leuke ochtenden in de 
herfstvakantie voor basisschoolleerlingen. Elk jaar kiezen ze een ander thema/bijbelverhaal 
waarmee ze knutselen en spellen doen. Tot nu toe hebben ze eens in de zoveel jaar naast de 
vakantiebijbelweek of in plaats van een bijbelochtend samen met de vliegende speeldoos 
een musical ingestudeerd en opgevoerd. 
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Avondmaalscatechese 
Jaarlijks wordt aan kinderen in groep 4 van de basisschool in de leeftijd van 7 à 8 jaar een 
avondmaalscatechese aangeboden door één van de predikanten. Na de gevolgde 
avondmaalscatechese gaan de kinderen voor het eerst aan het avondmaal in de dienst 
waarin de predikant voorgaat die de catechese gegeven heeft. 
Kenmerken van de avondmaalscatechese zijn: 
- één gezamenlijke avondmaalscatechese; 
- betrokkenheid van alle pastores; 
- een avondmaalsviering waarin alle deelnemende kinderen met hun ouders in dezelfde 
dienst avondmaal vieren; 
- een avondmaalsviering waarin de kinderen een actieve rol hebben in de voorbereiding naar 
en tijdens het avondmaal. 
 
Bovengenoemde kenmerken dragen bij aan het verbinden van kinderen, ouders en ouderen. 
We nodigen de kinderen nadien nog 1 jaar uit voor avondmaalsvieringen. Dit tot er weer een 
nieuwe groep kinderen de catechese heeft gevolgd. 
 
2.2 Jongeren 
12-16 jaar (identiteits- en meningsvorming, kritische vragen, keuzes, lichamelijke 
veranderingen, seksualiteit en seksuele identiteit) 
 
Jeugdkerk 
De jeugdkerk is een goed lopende activiteit waar jongeren tussen de 12-16 jaar iedere eerste 
zondag van de maand met veel plezier naar toekomen. Inmiddels is er ook een oudere groep 
gestart (zie 2.3 jongvolwassenen). 
Desgewenst kan de leiding een beroep doen op één van de pastores in de voorbereiding van 
de thema's voor de jeugdkerkbijeenkomsten. 
 
Jongerendienst   
Jongerendiensten verdienen een volwaardige plek in het eredienstrooster. Dit moet in 
goede afstemming gebeuren met het overige op jongeren gerichte aanbod. Kerst en Pasen 
zijn de uitgelezen kansen om jeugd te enthousiasmeren! Door er bijvoorbeeld een jongeren- 
of gezinsdienst van te maken. 
 
We streven naar 4 jongerendiensten per jaar. Daarbij geven we de jongeren ook echt de 
verantwoordelijkheid en ruimte voor de organisatie van een jongerendienst. De regie ligt bij 
de jeugd, wat betekent dat het wel eens anders kan uitpakken als vertrouwd of verwacht. 
In het geven van verantwoordelijkheden aan de jeugd zoeken we naar mogelijkheden om 
hen te begeleiden in het vinden van een passende invulling voor de jongerendiensten. 
Het moet mogelijk zijn dat er een andere voorganger gevraagd wordt om voor te gaan dan 
de eigen pastores, dit in overleg met de pastores. Sowieso krijgt de 
jongerendienstcommissie ondersteuning vanuit het pastoresteam. 
 
Het is van groot belang dat in het samenstellen van het eredienstrooster goed gekeken 
wordt naar wanneer welke diensten worden aangeboden. Voorkomen moet worden dat 
Frisdiensten, gezinsdiensten, Jeugdkerk, Kindernevendienst XL, Kliederkerk en andere meer 
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aantrekkelijke diensten voor jongeren en jongvolwassenen op één en dezelfde zondag 
gehouden worden. 
 
Kijkend naar wat er tijdens de Jeugdkerk besproken wordt, kunnen er verbindingen gelegd 
worden door thema's / elementen uit de Jeugdkerk terug te laten keren in de eerstvolgende 
jongerendienst. Ook dit is een kwestie van plannen en afstemmen. 
 
Jeugdgroepen 
De jeugdgroepen ontvangen om de week jeugdcatechese. Circa 25 jongeren nemen hieraan 
deel, op leeftijd verdeeld over 3 catechesegroepen. Het gezamenlijk eten en de gebruikte 
methode Follow Me van de HGJB (= Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond) worden als 
positief ervaren. Bekeken wordt of er ook op een andere dan gebruikelijke avond 
jeugdcatechese kan worden aangeboden. Dit met het oog op een (wellicht kleinere) groep 
jongeren die niet op de vaste avond kunnen. 
 
De ouders van de jongeren willen we inspireren en betrekken in de jeugdcatechese door o.a. 
een ouderavond te houden, waarin de ouders 'jongerencatechese' krijgen. Om de verbinding 
met de jongeren te bevorderen, kan gevraagd worden of zij voor de ouders de maaltijd 
willen verzorgen.  
 
2.3 Jongvolwassen 
 
16-20 jaar (op eigen benen, studie of werk, rollen, verwachtingen, relaties, seksualiteit en 
seksuele identiteit),  
20-25 jaar (studie naar werk, reizen, relaties, toekomstplannen)  
 
Jeugdkerk 16+ groep 
Er is een kleine maar actieve 16+ groep. De jongeren in deze groep komen dikwijls met 
goede en soms moeilijke geloofs- en levensvragen. 
Gezocht wordt naar welke onderwerpen en werkvormen deze groep het beste prikkelen. 
Mogelijk zou er vaker een jeugdkerk 16+ gehouden kunnen worden, mits de planning met 
overige op jongeren gerichte diensten goed is afgestemd en er voldoende leiding is. 
 
Het is van belang om verbindingen aan te gaan met partners als Hok de Tuba. We willen met 
elkaar bestaan en niet naast elkaar bestaan. Samen kunnen we mogelijkheden vinden om 
deze jongeren te begeleiden. 
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3  Hoe te organiseren en communiceren  
 
3.1  Organisatie 
 
Voor de vereniging van beide PKN gemeenten in De Lier werd al het jeugdwerk al meer dan 
10 jaar gezamenlijk gecoördineerd door het JAD (Jeugd AmbtsDragers). Doordat in de loop 
van de jaren het aantal ambtsdragers is afgenomen en in de nieuwe gemeente ook een 
andere manier van kerkenraad wordt voorgestaan is het nodig om te komen tot een nieuwe 
organisatievorm. Van JAD naar JAT (Jeugd AdviesTeam).   
 
De coördinatie van het jeugdwerk is een verantwoordelijkheid van de jeugdouderling(en), 
maar deze laten zich adviseren door de jeugdwerkers (minimaal 1 vertegenwoordiger per 
activiteit).  Het JAT komt minimaal 3 keer per seizoen bij elkaar.  In deze overleggen wordt 
vorm gegeven aan het jeugdwerk, vindt de afstemming plaats tussen de activiteiten en 
wordt nagedacht over nieuwe activiteiten en acties. Ook kan het zo zijn dat er activiteiten 
gestopt moeten worden. 
 
3.2   JeugThuis De vlieger 
 
De droom waar we aan werken is een ontmoetingsplek voor de jeugd. Kernwoorden zijn: 
open, startpunt, ontspannen, chillen, een plek van de jeugd. Maar ook een plek door de 
jeugd, dus een stukje eigen regie van de jongeren bij het beheer en gebruik van het 
JeugThuis. Het zou mooi zijn als de jeugd er zelfactiviteiten onderneemt. 
 
Daarnaast zou zo’n mooie plek beter, meer en vaker mogen worden ingezet. Ook breder dan 
alleen jeugd of kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de net opgestarte creatieve activiteiten of 
een serie koffieochtenden voor jonge ouders. We streven naar een JeugThuis dat multi-
inzetbaar is. 
Bij het multi-inzetbaar zijn van het JeugThuis past deze naam niet meer. Het is dan immers 
breder inzetbaar dan alleen voor jeugddoeleinden. We gaan met gebruikers opzoek naar een 
nieuwe of beter passende naam. 
 
Om van A naar B te komen zal de meerwaarde en functionaliteit onderzocht en beschreven 
moeten worden. Dit zouden we bijvoorbeeld in samenwerking met Vitis Welzijn kunnen 
oppakken. Denk daarbij ook aan diaconale activiteiten waarin jongeren een rol kunnen 
spelen. 
 
3.3 Ontwikkelingen 
 
We constateren dat er voor de leeftijd 18-25 niet veel is. Hier zal in de toekomst nieuwe 
initiatieven voor kunnen worden ontwikkeld. Ook zal intensief het contact worden gezocht 
met Hok de Tuba om te kijken of er en op welke wijze er gezamenlijke initiatieven te 
ontwikkelen zijn om meer aandacht te creëren voor dit deel van de doelgroep. Of ze 
voorbereiden voor en opnemen in een kadertaak (in bijv. kindernevendienst, jeugdkerk, 
jeugdcatechese, jongerendiensten)? Er zou beleid ontwikkeld kunnen worden voor een 
goede doorstroming. 
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Daarnaast zal in de nabije toekomst worden gewerkt aan het opzetten van groepen/kringen 
voor bepaalde doelgroepen. Gedacht wordt aan een doopoudersgroep, een groep voor 
ouders met kinderen van de basisschoolleeftijd en/of kinderen in de leeftijd van het 
voortgezet onderwijs. Door hierop in te zetten versterk je ook als gemeente de band met de 
ouders van de kinderen. 
 
Waar mogelijk kan er worden samengewerkt met reeds bestaande en nog niet bekende 
partners in de omgeving. Wellicht kan - als de netwerken bestaan en functioneren - 
geïnventariseerd worden of er behoefte is aan bijvoorbeeld een belijdeniscatechese. 
 
3.4 Scholing 
 
Scholing van de jeugdwerkers is belangrijk. Er is nog onvoldoende aandacht voor de 
structurele toerusting (trainingen / cursussen) voor het kader. Hiertoe zal in het nieuwe JAT 
een plan worden opgesteld. Dit moet ook mee worden genomen in de budgettering van het 
jeugdwerk. Met een stuk training en coaching kan er ook meer aandacht ontstaan voor het 
jeugdpastoraat.  
 
3.5 Evalueren en bijstellen 
 
Een beleidsplan als voorliggend is niet van steen en zal dus regelmatig moeten worden 
geëvalueerd en bijgesteld. In het jeugdwerk worden soms activiteiten uit gewoonte 
georganiseerd, maar is het zicht op het doel uit beeld of ontbreekt de passie. Dan is het 
beter om nieuwe activiteiten te ontplooien en de beschikbare menskracht en enthousiasme 
in te zetten op andere plekken die wel meer bijdragen. 
 
3.6 Communicatie 
 
Momenteel wordt er een nieuwsbrief voor de jeugd op regelmatige basis gepubliceerd. In 
samenwerking met de taakgroep communicatie zouden we graag de communicatie verder 
willen versterken. Denk daarbij ook aan de meer moderne vormen van communicatie zoals 
Instagram en Snapchat. Ook zullen we meer onderscheid moeten maken tussen de 
communicatie met de ouders en jeugd zelf. Vaak gebruiken we daar nu hetzelfde medium of 
bericht voor. 
 
3.7 En verder nog 
 
We hebben nagedacht over het vaker gebruiken van het JeugThuis voor de 
kindernevendienst. Op dit moment zien we niet de mogelijkheden en meerwaarde hiervan, 
maar dat kan in de toekomst altijd nog worden heroverwogen. De terugkomst van de jeugd 
in de kerk wordt erg waardevol geacht. Mogelijk dat dit ook vaker in de Domkerk kan 
worden gerealiseerd. 
 
Vanuit het kinderwerk zien we een grote meerwaarde in de vorm van kerk zijn zoals door de 
Kliederkerk wordt opgezet. Wij ondersteunen dit ook van harte. Daarnaast zijn er nog tal van 
ideeën waar we mee aan de slag kunnen. Denk aan: jeugd alpha, jongerenkamp, samen 
werken met Vitis Welzijn, inzetten maatschappelijke stages, goede doelenacties. Daarmee 
laat je ook zien dat je niet alleen staat en we kunnen anderen helpen. Bijvoorbeeld koken 
voor ouderen zou erg leuk zijn. 
 


