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Jeugd in de kerk 
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PKN Numansdorp (Gereformeerd en Hervormd) 

 
vastgesteld in mei 2019 

 
 

 
 

 

Aanleiding 

Aandacht voor de jeugd is belangrijk. Daarom hebben binnen de PKN van Numansdorp al 
verschillende jaren jeugdouderlingen gediend, heeft veel clubwerk en catechese 
plaatsgevonden en zijn diverse beleidsvoornemens aan het papier toevertrouwd.  

In de meest recente achterliggende jaren heeft de Gereformeerde Kerk (hierna: GK) een 
Essentietraject doorlopen en is binnen de Hervormde Kerk (hierna: HK) de Jeugd als 
speerpunt benoemd in het beleidsplan. Om e.e.a. te (bege)leiden zijn momenteel drie 
jeugdouderlingen benoemd. We mogen hiervoor dankbaar zijn en de verdere plannen 
rondom onze jeugd biddend in Gods Handen leggen. 

Voorliggend stuk wil de nieuwe aandachtspunten in beeld brengen en verder concreet 
maken. 

 



 2 

 

 

 

Leeswijzer 

Dit document richt zich op de nieuwe aandachtspunten, in de jaren 2018-2022. Het is 
ingebed in bestaande beleidskaders van GK en HK en binnen het lopende gezamenlijke 
jeugdwerk (dat altijd en overal aandacht behoeft, maar niet op alle punten nieuwe impulsen 
nodig heeft). Deze stukken zijn ter informatie als bijlagen toegevoegd (voor de lezer die zich 
willen verdiepen in het totale plaatje). 

 

Samenvatting 

Wij zijn dankbaar voor de grote groep jonge kinderen op het koor, bij club en kerkdienst.    
Dit willen we koesteren en vasthouden. Samen met ouders, opvoeders en leidinggevenden 
willen we gaan verkennen in hoeverre we aan onze jonge kinderen bij de oppasdienst,  
kindernevendienst en club meer geloofsverdieping mee kunnen geven. 

Hoewel er in de afgelopen jaren verschillende activiteiten zijn opgezet voor onze tieners 
(terwijl er een lange periode geen jeugdouderling was), is het nodig om op dit terrein verder 
door te ontwikkelen. Relatieopbouw en onderlinge verbinding tussen de verschillende 
activiteiten is van groot belang in een leeftijdsfase waarin bijna alles verandert. Hier moeten 
we op korte termijn verder in investeren (club/kerkdienst/relatie-opbouw). Vooral bij de 
leeftijdsgroep 10-13 jaar.  

Daarnaast gaan we komend jaar achter de schermen verder bouwen voor de leeftijd 14-18 
jaar (relatie/buddy/club/kerkdienst), zodat we dit vanaf 2019 e.v. concreet vorm kunnen gaan 
geven. 

We hebben ontdekt, dat voor het kinderwerk meer aandacht zou kunnen komen voor 
verdieping en bij het tienerwerk voor uitdaging, verdieping en relatie-opbouw. Daar gaan we 
de komende jaren verder mee aan de slag.  
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Actiepunt: onze droom! 
  

 

 

 

 

 

 

Graag willen we met alle betrokkenen uit onze PKN Numansdorp onze eigen droom gaan 
formuleren. In gesprek gaan over het belang van bovenstaande cirkel die aangeeft dat je 
heel jong moet beginnen aan verdiepende geloofsopvoeding. Aan ouders1 vragen: wat het 
verlangen is voor je kind voor zover het gaat om betrokkenheid bij geloof/kerk? En wat kan 
de kerk hierin betekenen? Vanuit die droom gaan we terug-redeneren naar de verschillende 
leeftijdsgroepen, zodat we weten welke investeringen nodig zijn om de droom te bereiken. 
 

Actiepunt: verdieping kinderwerk 

Wat betekent dit voor oppas/kindernevendienst/club/catechese/kerkdiensten? Vinden de 
kinderen de huidige vorm van kindermomenten in de kerkdiensten leuk? Of moeten we 
daarin iets aanpassen? 

Hoe past alles in die cirkel? Wat kunnen we zelf? En waar hebben we anderen bij nodig? Als 
we op deze manier aan de slag gaan, geeft het ook meer betekenis aan leidinggeven in 
iedere fase. Het gaat ergens over, het mag iets kosten en is minder vrijblijvend als we een 
gezamenlijke droom hebben. Iedereen mag hierin zijn/haar plaats innemen. 
Enthousiasmeren en coachen van leidinggevenden is daarbij van belang. 

Vanaf 16 jaar kan je gaan ‘oogsten wat je hebt gezaaid’. En we beseffen, dat we in de 
voorliggende jaren dus nog niet heel veel van onze tieners kunnen verwachten als het gaat 
om verantwoordelijkheden nemen binnen onze kerk. We hebben in de afgelopen jaar 
namelijk niet intensief gezaaid, maar we zijn dankbaar voor alle tieners die nu al meehelpen 
met de oppas, kindernevendienst, kinderclub en jeugddag. Laten we een goede basis leggen 
bij de kinderen die nu op de K@njerkidZ! zitten.  

Zijn we voor de huidige tieners ‘te laat’? Misschien voorlopig wel als het gaat om ‘wat we van 
hen kunnen vragen’. Maar we laten hen niet los! En gaan investeren in de relatie en hun 
geloofsverdieping. Wat willen ze? Wat hebben ze nodig? Telkens met de vraag: Wat is 
passend/haalbaar? Hierover gaat het volgende actiepunt.  

                                                             
1 We willen deze gesprekken zoveel mogelijk organiseren in aanwezigheid van onze tieners en zullen  externe 
ondersteuning zoeken voor goede vorm. 
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Actiepunt: tienerwerk/tienerpastoraat 

Algemeen 
 

Rondom het moment dat onze tieners in onze kerk een cadeautje krijgen als afscheid van de 
kindernevendienst, gebeurt heel veel in hun leven. Ze staan aan de start van een periode 
waarin fysiek, rationeel, emotioneel en sociaal alles verandert. 

Tijdens de tienerjaren ontwikkelen de emotionele en sociale vaardigheden. De tiener doet 
veel nieuwe ervaringen op, verruimt zijn/haar kennissen- en vriendenkring en probeert uit te 
vinden waar hij/zij staat, hoe anderen denken en voelen en wat de samenleving in bredere 
zin van hem verwacht. De basis wordt gelegd voor diepere en duurzame relaties. 

Vanaf circa 12 jaar wordt identiteit bepaald buiten het gezin. Voorbeeldfiguren zijn belangrijk 
(peer-group); communicatie vindt grotendeels online plaats, in de digitale wereld. Tieners 
zoeken uitdaging, worden aangetrokken tot alles wat nieuw is, ontdekken en debatteren 
graag. De ratio is inmiddels ontwikkeld, maar emotie en empathie nog niet helemaal. 
Plannen/organiseren gaat moeilijk en consequenties op langere termijn worden nog niet 
overzien. Voor tieners is de Waarom-vraag heel belangrijk. Ze hebben een korte 
spanningsboog (gevoed door de snelle wereld van social media), kijken vooral naar de korte 
termijn en groepsdruk is van zeer groot belang: wat doet/vindt de ander?  In deze periode 
wordt geleerd onafhankelijk te denken en beslissingen te nemen. Daarbij is de omgeving 
zeer complex geworden. Er zijn veel meer keuzemogelijkheden dan vroeger.  

Tieners groeien op in een maatschappij waarbij deelname aan zware gemeenschappen 
zoals de kerk minder relevant is geworden. Vroeger bepaalde lidmaatschap van zo’n zware 
gemeenschap een groot deel van iemands identiteit. Dit lidmaatschap kreeg je vanuit huis 
mee en gold dikwijls voor het leven. Daar werd bepaald wat je kon lezen, dragen en bekijken 
op televisie. Je was lid van een beperkt aantal gemeenschappen. Die tijd is voorbij. We leven 
in een maatschappij die meer individualistisch is ingesteld. Online netwerken zijn enorm 
belangrijk geworden. Vanuit het perspectief van de oudere tieners heeft georganiseerde 
religie niet veel positiefs toegevoegd aan de wereld. Omdat ze heel weinig betrokken zijn of 
worden bij kerk(gemeenschappen), zien ze de positieve kant van het geloof steeds minder; 
zoals hun relatie met God, hun toekomst in/na dit leven, de pastorale zorg en de steun aan 
zieken en bejaarden. Alleen de negatieve kanten worden opgemerkt: terrorisme, geweld, 
onderdrukking, misbruik en discriminatie. 

Tieners willen gezien en gehoord worden, serieus genomen…. ‘Mag ik er zijn met mijn eigen 
mening?’ Ze schoppen tegen sommige opvattingen om de echtheid te bepalen en grenzen te 
zien. En… ze gaan pas goed schoppen, als ze een relatie opbouwen. 

Samenvattend: Relatie en Uitdaging in het tienerwerk! Rolmodellen nodig, met wie de tieners 
een vertrouwensband kunnen opbouwen. 
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Wie zijn onze eigen tieners? Kennen we hen al voldoende? Wie zijn hun ouders? Hoe 
komen we verder in gesprek met onze tieners? Een gezond jeugdpastoraat staat of valt met 
het leren kennen van de jongeren om wie het gaat. Daarbij gaat het om iedere jongere 
afzonderlijk. Waarom komen sommige tieners nog naar de kerk? Waarom niet (meer)? 

Dit proces kost tijd en zal zorgvuldig moeten worden vormgegeven. In het beleidsplan van de 
HK valt de term ‘buddy-systeem’: “iemand bij wie ze altijd terecht kunnen en die hen ZIET”. 
Er moet (in het begin via een experiment in samenwerking met een paar tieners) nader 
worden onderzocht of dit zal aansluiten bij onze tieners (maatwerk). Dit experiment wordt in 
beide kerken gestart, waarbij we van elkaar willen leren en elkaar ondersteunen. Ook willen 
we in dit kader in algemene zin de verbinding tussen ‘jong en oud’ binnen onze kerken 
versterken. 

Binnen dat proces willen we ons binnen de hele gemeente laten inspireren door sprekers 
van buiten (jeugdpastoraat-light). Dit is immers een breed gedragen verantwoordelijkheid 
van ouders, opvoeders, leidinggevenden en kerkenraad. 

Als we het tienerwerk verder gaan ontwikkelen, is de omvang van de groep belangrijk. ‘We 
komen met z’n allen of helemaal niet’. Samen optrekken als kerken in Numansdorp en in de 
regio is daarom belangrijk. Omdat onze Plexat-tieners hebben aangegeven vooralsnog niet 
veel behoefte te hebben aan regionale activiteiten, willen we beginnen om een regio-agenda 
op te stellen van het aanbod in tienerdiensten/thema-bijeenkomsten enz. Hiervoor gaan de 
jeugdouderlingen de tieners telkens actief uitnodigen. Ook zullen de jeugdouderlingen gaan 
investeren in een netwerk van jeugdouderlingen in de Hoeksche Waard. 

Tiener(s-in-de-)kerk 

Als we hierboven lezen, wat er in de leefwereld van onze tieners omgaat, wordt het duidelijk 
dat ons huidige aanbod in catechese, reguliere kerk en jeugddiensten (voorheen: @Church 
en Kerk-voor-jou-diensten) nog onvoldoende aansluit. Plexat is overigens een goed 
voorbeeld waar relaties worden gebouwd.  

Er is dus werk aan de winkel! In zeer nauwe samenwerking met de ouders bij wie de 
belangrijkste taak ligt voor wat betreft de geloofsopvoeding. 

Allereerst moet worden onderzocht waar de behoefte ligt van onze tieners. Hierover is het 
gesprek inmiddels gestart en daarbij is duidelijk geworden dat sprake is van verschillende 
doelgroepen binnen de Gereformeerde en de Hervormde Kerk. De Gereformeerde tieners 
voelen veel voor een afzonderlijke tienerkerk, buiten de reguliere kerkdiensten. De 
Hervormde tieners willen zoveel mogelijk aansluiting houden met de reguliere kerkdiensten 
en voelen zich meer thuis bij een invulling zoals gebruikelijk bij evangelische diensten 
(kerkband, radicale en concrete preek, veel jeugd). In het kader van dit beleidsplan hebben 
we afgesproken dat de Gereformeerde en Hervormde kerk elkaar hierin niet gaan beperken. 
We gaan investeren in de behoefte van onze eigen doelgroep en zullen elkaar zoveel 
mogelijk ondersteunen. 
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Ook voor de leiding binnen het tienerwerk (catechese, tienerkerk, Plexat, etc.) geldt, dat 
verbondenheid naar elkaar wordt gezocht in relatie tot de droom die we met elkaar hebben 
vastgesteld. Het zijn geen losse onderdelen, maar dragen allemaal bij aan het grote geheel 
en zijn verbonden met dezelfde groep tieners. Dat aspect wordt verder uitgewerkt via her-
investering in een jeugdraad (zie hierna). 

 

Concreet (tijdlijn) 

Draagvlak/betrokkenheid/invullen droom/cirkel 
Dit wordt onderdeel van de gemeente-avonden over het actieplan/beleidsplan die in beide 
kerken zullen plaatsvinden in het derde kwartaal van 2019. Vervolg via avonden over 
jeugdpastoraat. 
 
Jeugdpastoraat 

• Toerusting en inspiratie jeugdpastoraat bij ouders, opvoeders, leidinggevenden 
binnen de kerk, zoveel mogelijk in aanwezigheid van de tieners (voorbereiding 2e 
kwartaal 2019, uitvoering zsm daarna). Ook investeren in verbinding tussen ouders 
op een informele manier (“Plexat voor ouders”). 

• Experiment buddy-systeem (voorbereiding 2e kwartaal 2019, uitvoering zsm daarna). 
 
Tiener(s-in-de-)kerk 
Gezien de input die is ontvangen, wordt in de tweede helft van 2019 binnen de Hervormde 
Kerk besproken welke mogelijkheden er zijn om de reguliere kerkdiensten verder aan te 
passen aan de wensen van de tieners (uitdaging / prikkeling / interactie / kerkband / 
Opwekkingsliederen), hoe we de verbinding tussen jong-en-oud in de kerkdiensten beter 
kunnen vormgeven en wat we kunnen investeren in de catechese-vorm om te werken aan 
relatieopbouw en geloofsverdieping voor een grotere groep tieners.  
Binnen de Gereformeerde Kerk worden de regionale acties met betrekking tot een 
afzonderlijke tienerkerk verder vormgegeven.  
Vanuit beide kerken is het verlangen om in algemene zin meer verbinding te leggen tussen 
‘jong en oud’ in de kerk. Hierin zullen we als kerken gezamenlijk optrekken. 
 
Jeugdraad 
Hoewel we geen nieuwe zware structuur zoals voorheen de GHJR willen opzetten, is het wel 
inspirerend om meer samenhang te creëren tussen de jeugdwerkers van alle activiteiten en 
beide kerken. Daarom zal in juli 2019 een gezamenlijke interactieve bijeenkomst worden 
georganiseerd waarbij we o.a. vooruit kijken naar het nieuwe seizoen. Daarna volgen 2 
bijeenkomsten per jaar met de aanspreekpunten per activiteit (oktober/mei). 
 
 
Leeftijd 10-13 in 2019/2020:  
• Verdieping kindernevendienst HK groep 7/8 (acties reeds gestart) 
• Doorontwikkeling Plexat (groep splitsen? Wie gaat verder met welke leeftijd? Voorkeur 

peilen bij huidige leiding Plexat en voor andere groep nieuwe leiding zoeken). Hiermee 
zou de ‘oude Revelation-groep’ wellicht weer nieuw leven kunnen worden ingeblazen (?) 

• Kerkdienst/tienerkerk 
• Catechese (opbouw relatie en geloofsverdieping) 
• Kamp Plexat (naast huidig kinder- en tienerkamp van GK) 
• Locatie-behoefte (loopt via traject nieuwe Voorhof) 

 
  



 7 

 
Leeftijd 14-18 in 2019/2020: 
• Relatie opbouwen door hen individueel en als groepjes beter te leren kennen. 
• Plexat-plus? Zie hierboven bij 10-13 jaar. 
• Locatie-behoefte? 
• Kerkdienst/tienerkerk 
• Catechese (opbouw relatie en geloofsverdieping) 
• Kamp Plexat (naast huidig kinder- en tienerkamp van GK) 
• Verdieping buddy-systeem 
• Wat biedt de regio? Jeugdsoos? 

Leeftijd 14-18 in 2020/2021: 
• Invulling van voorbereiding in vorig jaar. 

 

Tenslotte 

Op basis van dit overall-verhaal gaan we per leeftijdscategorie invullen wat ieder dan gaat 
doen. Aan het eind van ieder seizoen kijken we terug. Praktisch en inspirerend houden. 
Voor onze kinderen en tieners is het vooral van belang dat ze in de kerk authentieke 
geloofsvoorbeelden treffen die hen voorleven in het geloof.   
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BIJLAGE 1  

Essentietraject GK 
 

Terugkoppeling Essentietraject Gereformeerde Kerk Numansdorp 

De geformuleerde Kern voor het jeugdwerk binnen de GK Numansdorp 

Het waarom van jeugdwerk binnen de gemeente:  

Met elkaar bouwen aan een relatie met God,  

want God is er voor jou! 

En wij voor elkaar! 

 
Hoe-woorden welke verbonden werden aan de kern van het jeugdwerk: 

Integraal 

Prikkelen 

Activiteitengericht 

Relatiegericht 

 
 Wat verbonden aan de Hoe-woorden.  

Prikkelen: 

• Wij beloven jou steeds uit te dagen om mee te bouwen aan onze gemeente, waarbij we goed 
naar je zullen luisteren	

• Wij beloven dat er ruimte is om elkaar steeds kritische vragen te stellen	
• Mening vormen is belangrijker dan het met elkaar eens zijn. 	
• Wij beloven jou dat we jou zullen vertellen hoe het met ons en God zit, en zullen jou alle 

ruimte geven om te vertellen hoe het zit met jou en God. 	

 
Integraal 

• Ik vraag jou deel te nemen aan diaconale activiteiten	
• Wij doen wat met elkaar, voor elkaar, ongeacht kleur, ras of geloof.	
• Wij vragen jullie: wat heb je te bieden? Waar liggen jouw talenten?	
• Wij willen je proberen te laten zien wat de kerk/geloof voor jou kan betekenen en je laten 

ontdekken wat jij kan betekenen voor de kerk.	
• Tieners zijn integraal onderdeel van de gemeente: dus -> bij toerbeurt mag iedere tiener een 

halfjaar meedraaien in de kerkenraadsvergadering/pastoraal team. ( spelregels respecteren 
zoals: geheimhouding).	

 
Relatiegericht 

• Wij starten een maatjesproject op	
• Wij beloven naar jou te luisteren	
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• Wij beloven dat je ons alles mag vragen ->En dat wij het niet verder vertellen!	
• Wij beloven dat je in verschillende commissies mag kijken en je mening mag geven. En mag 

meedoen!	
• Wij beloven jou dat we zo open mogelijk zijn over ons eigen geloof, ook al vinden we dat 

soms moeilijk. We nemen hier de tijd voor. 	
• Wij beloven je zoveel mogelijk manieren te laten ervaren, dat de God van de oude Bijbel 

betekenis heeft voor jouw leven vandaag. Vertalen van oude verhalen. 	

 
Activiteitengericht 

• Wij bieden jullie de gelegenheid om met elkaar en met begeleiding een relatie met God  en 
het geloof op te bouwen .	

• Leren, Ontmoeten, Delen en Leven vieren	
• Ik gun je dat je het geloof kan vasthouden als een kind , speels, plezier vertrouwen ipv 

zwaarmoedige ernst.	
• Feestelijk kinderlied in iedere dienst met trom en triangel 	
• Ik gun je een actievere rol in de eredienst.	
• Inbreng. Meedenken waar het overgaat.	

• Verantwoordelijkheid dragen 
• Bijv filmpje ipv preek en serieuzere rol bij het avondmaal. -> ruimte gunnen en angst 

loslaten.  

Concrete ideeën in kleine groepjes: 

• De jongeren nemen de activiteiten in de kerk over	
• De kinderen komen pas bij de Zegen in de kerkdienst terug na de KND. 	
• Van 2-12 jaar hebben zij hun ‘eigen kerk’	
• Met avondmaal helpen kinderen mee ( oa ‘uitdelen’).	
• Overleg mbt tot dat jeugddienst -> jeugdouderling	
• Catechese met groep 7 & 8 starten	
• Losser, vrijmoediger, ..	
• Relatie uitbouwen tijdens koffiedrinken	
• 12+ eigen plek (letterlijk) geven in de kerk met een ‘taak’	
• Met jeugd naar Buitensluis voor een gezellige ochtend/middag	
• De jeugd een doel bedenken voor de collecte 	
• Met de jeugd + vriendjes een dagje naar het strand o.id.	

Bereikbare haalbare concrete ideeën voortkomend uit bovenstaande lijst: 

• Andere naam voor de huidige catechese!! 
• Starten groep voor de jongeren in groep 7&8 ‘geloofsoverdracht’/catechese. In 

samenwerking of tegelijkertijd met de bestaande catechesegroep.  
• Avond(en)/ bijeenkomst(en) organiseren voor jonge ouders/ tienerouders eventueel met een 

spreken van buitenaf. 
• Kindergesprek in de kerk door predikant bespreekbaar maken. Niet iedere week nodig. Wie 

doen we hier een plezier mee? Oud of jong? Terugkoppeling vanuit de KND is iets anders dan 
gesprekje vooraf. 

• Andere overleg structuur: KND- ‘Catechese’- Diaconie en afhankelijk van projecten of 
jaarthema andere comm. zoals stille week commissie betrekken. Met als doel: afstemming, 
gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Integraal thema’s aanpakken. Rol predikant!! 

• Pastoraat jongeren – gemeente opnemen in de veranderde vorm van pastoraat 
• Openstaan en onderzoeken van mogelijkheden en bestaande vormen van kinder- en 

jeugddiensten. Zoals kliederdienst, dienst adv een prentenboek of een eigen variant daarop.  
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BIJLAGE 2 
 

Jeugd in de Dorpskerk 
 

nadere uitwerking van het beleidsplan 2018-2022 
 

Missie/visie van Hervormde Gemeente Numansdorp 
 
Wij zijn een christelijke gemeente waar God - de Vader, de Zoon en de Heilige Geest - 
centraal staat. De Bijbel is de bron en richtlijn voor ons leven.  
Een gastvrije gemeente, waar liefde, aandacht en een plek is voor iedereen. 
Wij zien het als onze opdracht zoveel mogelijk mensen te bereiken met het Evangelie van 
Jezus Christus. 
 
Samenstelling van de gemeente (leeftijdsopbouw jongeren)  
 
0-4 jaar: circa 21  
5-8 jaar: circa 53  
9-12 jaar: circa 39  
13-16 jaar: circa 70  
17-20 jaar: circa 68 
 
Dit zijn aantallen uit de ledenadministratie. In werkelijkheid gaat het om een veel kleiner 
aantal jongeren, dat regelmatig meeleeft met de gemeente.  
 
Inschatting: in de leeftijd van 12-18 jaar is sprake van 23 tieners, waarvan er bij 5 alleen de 
ouders naar de kerk komen. 
 
In de gemeente zijn de ouderen en gezinnen met jonge kinderen het sterkst 
vertegenwoordigd. Ondervertegenwoordigd zijn de gezinnen met tieners, vanaf het moment 
dat de kinderen naar de middelbare school gaan. 
 
Huidige activiteiten voor de jeugd 
 
Zie bijgaande toelichting voor de beschrijving van de huidige activiteiten. 
 
Jeugdouderling(en) 
 
De jeugdouderlingen hebben een speciale taak richting de jeugd in de gemeente:  

• Aanspreekpunt voor de jeugd en hun ouders 
Door zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij ere-diensten en activiteiten waar ontmoeting plaatsvindt met 
jeugd/ouders. Aan de tieners (Plexat/catechese) is gevraagd, ‘wat zij verwachten van hun 
jeugdouderlingen’. Daar is tot op heden nog geen beeld uitgekomen, maar dit blijft een belangrijke vraag 
in de verdere opbouw van de relatie met de tieners. 
 

• Dragen zorg voor de uitvoering van het jeugdwerk 
Zie bijlage. 
 

• Voorzien in jeugdpastoraat (in samenwerking met de predikanten) 
Jongeren staan in deze tijd voor grote uitdagingen. Positieve en negatieve. Dat kan hen stellen voor 
fundamentele geloofs- en levensvragen. In onze gemeente zijn er veel kinderen die de tienerleeftijd 
naderen. Daarom vindt de kerkenraad het zaak om niet alleen aandacht aan jeugdwerk, maar ook aan 
jeugdpastoraat te geven. Jeugdpastoraat betekent: relatiegericht jeugdwerk. Waar het om gaat, is dat wij 
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als gemeente van betekenis zijn voor de kinderen en jongeren die we in onze kerk ontmoeten. De 
verantwoordelijkheid voor het geestelijk welzijn van jongeren ligt primair bij de ouders en opvoeders. 
Deze komt voort uit de belofte die door de ouders is gedaan bij de doop van hun kind. Maar ook de 
gemeente heeft een taak in dezen: we dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid die onder andere 
gestoeld is op de belofte die door de gemeente wordt gedaan bij de doop van een kind. De uitwerking en 
invulling van het jeugdpastoraat in onze gemeente wordt belegd bij de  jeugdouderling(en). Zij zullen 
ouders, opvoeders en leidinggevenden uit het jeugdwerk hierin betrekken. 
 

• Stellen een beleidsplan op, dat vertaling geeft aan het algemene beleidsplan van de 
kerkenraad (nb in periode 2018-2022 is Jeugd één van de vier speerpunten) 
Dit document voorziet hierin. 
 

 
• Zorgen voor een goede samenwerking met de Gereformeerde Kerk. 

De samenwerking met de Gereformeerde Kerk vindt in eerste instantie plaats tussen de 
jeugdouderlingen van de Hervormde Kerk en de jeugdouderling van de Gereformeerde Kerk. In 2018 
wordt besloten hoe het Jeugdteam (als opvolger van de GHJR) wordt bemenst. 

 
 
Speerpunt Jeugd 2018-2022 

 

Bij een doopdienst wordt aan de gemeente gevraagd: Gemeente, wilt u het kind, dat zojuist gedoopt is, dragen in 
uw gebeden, opnemen in uw midden, en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan in het Volgen 
van Jezus Christus? Wat is daarop uw antwoord? 

Het antwoord van de gemeente daarop is een volmondig ja. Maar als we daar als gemeente ja op zeggen, hoe 
geven we daaraan dan invulling? Hoe nemen we de kinderen dan op en hoe helpen we hen groeien in geloof? De 
jeugd heeft niet alleen de toekomst, onze kinderen zijn een kind van God en horen er vanaf dag één bij. Ze mogen 
er zijn en worden gezien. 

De hervormde gemeente Numansdorp biedt al dan niet in samenwerking met de gereformeerde kerk tal van 
activiteiten voor kinderen aan. Deze activiteiten zijn onder te verdelen in enerzijds laagdrempelige activiteiten voor 
verschillende leeftijdsgroepen zoals club, koor, Plexat, kinderfeesten en -middagen en uitjes en anderzijds 
activiteiten die zich meer richten op geloofsopbouw zoals kindernevendienst, Believeit, kerk voor jou, @ church en 
kinderdiensten. De kerk is blij met deze activiteiten waarvoor veel gemeenteleden met doorgaans een druk sociaal 
leven tijd vrijmaken. Basisschoolkinderen worden doorgaans goed betrokken bij kerkelijk activiteiten, maar hoe zit 
dit met de oudere jeugd? 

We vinden het belangrijk dat er meer jongeren, en tieners in het bijzonder, in de gemeente actief en aanwezig zijn. 
We zien dat kinderen tot 12 jaar via het clubwerk, koor, ouders of school nog wel in meer of mindere mate in contact 
komen met het werk van de gemeente. Maar daarna is het moeilijk ook de jongeren actief bij de gemeente en de 
eredienst betrokken te houden. Juist de jeugd van 12 jaar en ouder, die op zoek gaan naar hun zijn en 
geconfronteerd worden met veel veranderingen, willen we vasthouden en laten zien wat het geloof te bieden heeft. 

Uitwerking speerpunt Jeugd 

Het is van belang dat er een actieve jeugdouderling is die of jeugdteam is dat initiatieven neemt en 
gemeenteleden meetrekt en de verbinding legt met de Gereformeerde Kerk(aansluiting speerpunten 
met essentie-traject gereformeerde kerk). Het helpt als er gemeenteleden zijn waar jongeren zich mee 
kunnen identificeren (geloofsidentificatiefiguren) en waar jongeren zich toe aangetrokken voelen. Om 
het jeugdwerk op een goede manier invulling te geven willen we de volgende activiteiten de komende 
jaren ontplooien. Activiteiten moeten zich richten op twee aspecten: het bieden van ruimte binnen de 
gemeente zelfstandig en gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk (1) en het actief op zoek gaan naar 
(onze) jongeren (2). Daarvoor is helder wie de jongeren in de betreffende leeftijdsgroepen zijn (uit 
LRP). 
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1. Ruimte binnen de gemeente 
 

a. Wij zijn dankbaar voor de huidige leidinggevenden en voor de aanwas hierin in het 
afgelopen jaar. Dit willen we blijven ondersteunen en de leiding te spreiden over vrijwilligers 
uit beide kerken vooralsnog met uitzondering van de kindernevendienst en catechese (dit 
is erg gekoppeld aan het profiel van de afzonderlijke gemeenten). Daarbij is het belangrijk 
om goed contact te blijven houden met de leiding van diverse geledingen, hen te 
inspireren/faciliteren en uit te dagen om binnen netwerk van HK/GK nieuwe 
leidinggevenden te werven, zodat de belasting niet te zwaar wordt voor de huidige 
leidinggevenden en de groep voorzien wordt van nieuwe ideeën/energie. Als extra 
aandachtspunt geldt dat er meer verdieping zou kunnen plaatsvinden bij oppas, 
kindernevendienst en club. Zie hiervoor het actieplan 2018-2022. 
 

b. Belangstelling tonen (oprechte en effectieve benadering jongeren door buddy’s te koppelen 
aan jongeren > 12 jaar, ook rondom de dienst). In het basis-beleidsplan van de hervormde 
kerk wordt al concreet gesproken over het werken met buddy’s, maar het is verstandig om 
eerst bij de tieners zelf te polsen waar ze behoefte aan hebben en of ze een buddy-systeem 
zien zitten. Intussen kan bij andere gemeenten al worden gevraagd wat hun ervaringen 
hiermee zijn. Zie hiervoor het actieplan 2018-2022. 

 
c. Meer ruimte voor jongeren in erediensten (zowel voorkeuren als deelname; muziek maken). 

Het huidige beleidsplan zegt al: “Er wordt ruimte geboden voor participatie van 
gemeenteleden in eerste instantie op het gebied van muzikale begeleiding. Tijdens 
bijzondere diensten zal er actief de mogelijkheid worden geboden aan participatie 
gemeenteleden voor bijvoorbeeld Schriftlezing, collecteren, input vragen voor dankgebed 
of voorbede”. De jeugdouderlingen houden in de gaten dat voor deze zaken ook zoveel 
mogelijk tieners en jongere kinderen worden gevraagd.  

Kinderdiensten en Scholendiensten verdienen een nieuwe impuls, zodat ook rand-
kerkelijke kinderen maximaal worden bereikt, met behoud van de Evangelie-verkondiging. 

d. Zorg voor een actief aanbod voor jongeren na de kindernevendienst, m.a.w. zorg voor een 
geleidelijke overgang naar de gewone dienst en zorg voor een passend aanbod in en naast 
de dienst. 
Recent is de kindernevendienst in drie groepen verdeeld, waarbij de oudste groep (10-12 
jaar) ook 1x per maand in de kerk blijft. Deze situatie willen we op korte termijn verder door 
ontwikkelen. 
Het is bekend, dat huidige Kerk voor Jou-diensten moeizaam draaien. Er zal fundamenteel 
moeten worden onderzocht waar onze tieners (HK en GK) behoefte aan hebben: plaats 
binnen de reguliere kerkdiensten of een aantal keren per jaar een eigen tienerdienst, buiten 
de reguliere dienst om (bijvoorbeeld in Pandje 20 of in een regionale 
samenwerkingsconstructie). De wens van onze tieners zal worden besproken in de 
kerkenraad (en misschien nog op een gemeente-avond).  
In dit kader ook overleg met GK op welke wijze we onze samenwerking hierin kunnen 
verdiepen. Moeten we met de catechesegroepen meer samen gaan optrekken? Wat is de 
relatie met @Church? Zie hiervoor het actieplan 2018-2022. 
 

e. Betrek jongeren actief bij praktische activiteiten (beamteam, kindernevendienst, bijhouden 
website, koffieschenken, oppas, klusdagen etc.): ze horen erbij. 
Jeugdouderlingen houden in de gaten of dit verder verbeterd moet/kan worden. 

 
f. Ontmoetingspunt voor jongeren rondom de dienst (verblijfsruimte voor ontspanning met 

sport en spel, maar waar ook gesprekken tot stand komen). 
De behoefte en invulling bij tieners wordt verkend en ze worden zoveel mogelijk betrokken 
bij de realisatie. Zie hiervoor het actieplan 2018-2022. 
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2. Op zoek naar (onze) jongeren 
a. Organiseer contactmomenten voor jongeren (meelevenden en randkerkelijken) door ouderling 

en of predikant. De ervaring leert dat jongeren dat vaak enorm waarderen en betrokkenheid 
voelen. 
In verband met de verdere opbouw van de relatie met de jonge en oudere kinderen in de 
gemeente zullen de jeugdouderlingen zoveel mogelijk hun gezicht laten zien bij activiteiten. 

b. Facultatief: organiseer evenementen bij verenigingen (sport, muziek etc) en op scholen (ook 
middelbare scholen) of bij externe christelijke organisaties (kampweken). 
In de zomer van 2018 heeft een aantal jongere kinderen deelgenomen aan het Wegwijskamp 
en (samen met de tieners, op initiatief van de GK) ook aan het kinderkamp. Voor de jongere 
kinderen lijkt dit aanbod vooralsnog voldoende (naast de jaarlijkse afsluitingsdag van het 
clubwerk). Voor de tieners wordt een eigen invulling bedacht (via Plexat), zodat zij hopelijk vanaf 
2019 een eigen kamp hebben (GK en HK gezamenlijk). 

 

Acties, genoemd in beleidsplan 2018-2022 van de Hervormde Kerk 
 
Met acties willen we zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande activiteiten en samen met de 
Gereformeerde Kerk vormgeven, zodat we de gemeente alleen waar nodig belasten.  
 

Omschrijving Jaar 
  
Werven leden jeugdteam (rondom opzet tienerpastoraat) 2018/2019 
Continueren huidige activiteiten tot en met 12 jaar  2018 en verder 
Uitbreiden/ in stand houden vrijwilligers voor activiteiten tot en met 12 jaar  2018 en verder 
Draagvlak verwerven bij gemeente voor doelen beleidsplan 2018 
Inventariseren jongeren 12-18 2018 en verder 
Werven buddy’s (na onderzoeken van onderwerp) PM 
Externe toerusting buddy’s en jeugdteam (rondom tienerpastoraat) 2019 
Onderzoek doorontwikkeling jeugdkerk met GK (huidig @Church) of verlengen 
kindernevendienst 

2018/2019 

Afstemmen met GK  hoe activiteiten meer samen vorm gegeven kunnen 
worden 

2018 en verder 

Beamteam, kindernevendienst etc. vragen actief jongeren te betrekken 2018 
Maak ontmoetingspunt 2019 
Organiseren contactmomenten (huisbezoeken, evenementen, jongeren etc.) 2018 en verder 
Kamp 
 
Facultatief: organiseren externe evenementen bij scholen en  
sportverenigingen 

2019 
 

PM 
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Ter informatie: huidige activiteiten voor de jeugd (stand van zaken mei 2019) 
 
Inleiding  
 
Op meerdere plaatsen spreekt de Bijbel expliciet over de positie van jongeren. Ze horen er 
bij, God neemt ze op in Zijn verbond. Ook zij kunnen aanspraak maken op Zijn beloften. 
Jezus zelf bevestigt dit in de kinderzegen: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze 
niet; want voor hun is het Koninkrijk Gods. Elders in de Bijbel zien we dat Jezus de kinderen 
als voorbeeld neemt: geloof als een kind! Op grond van Gods verbond zijn de jongeren 
volwaardige leden van Zijn gemeente. Zij zijn dus niet alleen de leden van de toekomst, 
maar zijn ook nu al volwaardig lid.  
 
Bij een doopdienst wordt aan de gemeente gevraagd: Gemeente, wilt u het kind, dat zojuist 
gedoopt is, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, en naar uw vermogen helpen 
groeien in geloof en voorgaan in het Volgen van Jezus Christus? Wat is daarop uw 
antwoord?  
 
Het antwoord van de gemeente daarop is een volmondig ja. Maar als we daar als gemeente 
ja op zeggen, hoe geven we daaraan dan invulling? Hoe nemen we de kinderen dan op en 
hoe helpen we hen groeien in geloof? De jeugd heeft niet alleen de toekomst, onze kinderen 
zijn een kind van God en horen er vanaf dag één bij. Ze mogen er zijn en worden gezien.  
 
De Hervormde gemeente Numansdorp biedt tal van activiteiten voor kinderen aan. Veel 
activiteiten zoals clubs, kinderkoor, kindermiddagen en kinderdiensten worden samen met 
Gereformeerde kerk Numansdorp georganiseerd. Deze activiteiten zijn onder te verdelen in 
enerzijds laagdrempelige activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen en anderzijds 
activiteiten die zich meer richten op geloofsopbouw. Aan de jeugdactiviteiten kunnen alle 
kinderen deelnemen, lid of geen lid, gedoopt of niet gedoopt.  
 
Zowel ouders als gemeente hebben een rol richting de jeugd. Ouders in de opvoeding en de 
gemeente in het ondersteunen van de ouders en het bieden van plaats aan de jongeren 
binnen de gemeente zodat zij worden gestimuleerd in hun persoonlijk geloof in de levende 
God. Jeugd is als speerpunt benoemd voor de komende periode 2018-2022. Een aantal 
nieuwe initiatieven zal worden opgestart of bestaande activiteiten zullen worden benadrukt of 
gestimuleerd. In deze bijlage is te lezen hoe het jeugdwerk momenteel is georganiseerd.  
 
Activiteiten  
 
Passend binnen de ambities zoals verwoord in het speerpunt jeugd bieden we per 
leeftijdsgroep de volgende activiteiten aan:  
 
0 – 4 jaar  
• Doop  
• Oppas  
 
4 – 12 jaar  
• Club: Spirit (6 – 9 jaar)  
• Club: Gideonsbende (10 – 12 jaar)  
• Kinderkoor de K@njerkidZ!  
• Kindermiddagen  
• Bijwonen kerkdienst  
• Kindernevendienst  
• Scholendienst  
• Kinderdienst  
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Jeugdclub Spirit  
 
Wordt (m.u.v. vakantieperiodes) iedere vrijdag gehouden van 19.15 – 20.00 uur op de zolder 
van ‘De Voorhof’ voor de groepen 3 tot en met 5 van de basisschool. Er wordt een 
Bijbelverhaal verteld en geknutseld. Op deze manier betrekken we de kinderen bij het 
kerkelijk leven, geven we ze iets mee en verder is het vooral gezellig.  
 
Jeugdclub Gideonsbende  
 
Wordt iedere vrijdag gehouden van 19.15 – 20.15 uur in ‘De Voorhof’ voor de groepen 6 tot 
en met 8 van de basisschool. Er wordt m.b.v. de Clik-methode van de HGJB een verhaal uit 
de Bijbel verteld, en samen gezongen en gebeden. Daarna wordt er een leuke activiteit 
gehouden. Jaarlijks wordt meegedaan met Sirkelslag. Vanaf het seizoen 2019-2020 zal de 
Gideonsbende 1x per 2 weken plaatsvinden en wordt op de andere vrijdagavond weer 
gestart met een tienerkoor. 
 
Kinderkoor K@njerkidZ!  
 
Kinderkoor K@njerkidZ! is een gemengd kinderkoor en heeft als doelstelling door 
kinderstemmen in zang en muziek het evangelie van Jezus Christus uit te dragen op een 
eigentijdse aansprekende wijze in diverse (kerk)diensten en samenkomsten. Het koor wil 
muziek maken met de eigen stem als instrument en repeteert op vrijdagavond van 18.30 tot 
19.15 uur.  
Vanaf het seizoen 2019-2020 zal de Gideonsbende 1x per 2 weken plaatsvinden en wordt 
op de andere vrijdagavond weer gestart met een tienerkoor. 
 
Kindernevendienst  
 
De kindernevendienst is bedoeld voor de kinderen van de basisschool en wordt aangeboden 
tijdens schriftlezing en prediking. Er wordt gewerkt met de methode “Vertel het maar”, waarin 
iedere week een bijbelverhaal wordt uitgelegd en een bijbehorende knutsel of uitwerking 
wordt gemaakt. Bij de Hervormde Kerk blijven de kinderen uit de bovenbouw 1 keer per 
maand in de dienst, samen met de leiding van de kindernevendienst. 
 
Kindermiddagen  
 
Een aantal keer per jaar zoals rond Kerst, Pasen en tijdens het startweekend wordt er een 
kindermiddag georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De middag bevat ook een 
maaltijd. Toegankelijk voor alle kinderen van de basisschool.  
 
12 – 16 jaar  
• Catechisatie: Believe it  
• Club: Plexat  
• Speciale dienst: Kerk Voor Jou  
 
Catechese 
 
Onder leiding van een predikant uit de HK worden in De Voorhof  catechisatiebijeenkomsten 
(Believe it) gehouden voor jongeren die naar de middelbare school gaan. Deze 
bijeenkomsten zijn gericht op de diepgang en de gesprekken die de jeugd met elkaar heeft 
over het geloof. Bij de GK wordt de catechese ingevuld door een catecheseteam 
(Meet&Eat). Op deze manier wordt zo praktisch mogelijk aansluiting gezocht bij de drukke 
agenda’s in de week en wordt geinvesteerd in de relaties door samen te eten. 
Dit concept slaat goed aan. De groep groeit en de jongeren komen uit eigen beweging.  
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Er wordt iedere gekookt door een ander lid uit de gemeente om het integraal te maken en 
verbinding te creëren. De groep is nog steeds aan het groeien. Ze komen één keer in de drie 
weken samen. Ze zijn al welkom vanaf groep 7. Dit is aangepast om beter in te spelen op de 
geloofsopvoeding. 

Jeugdclub Plexat  
 
Plexat wordt ongeveer eens in de drie weken gehouden, meestal op zaterdag van 19.30 – 
22.00 uur in ‘De Hoeksteen’ of ‘De Voorhof’ voor jongeren die naar de middelbare school 
gaan. Iedere Plexat-avond is er weer wat anders.  
Van zwemmen tot bowlen of een gezellige activiteit in de bijgebouwen van de kerk. Deze 
bijeenkomst is gericht op het gezellig samenzijn met andere jeugd uit de kerk waar je elkaar 
beter kunt leren kennen.  
Ook vrienden en vriendinnen mogen meegenomen worden, het is wel belangrijk dat zij weten 
dat dit door de kerk georganiseerd wordt. Dit wordt samen met de Gereformeerde kerk 
georganiseerd.  
 
Jeugddienst (voorheen: Kerk Voor Jou dienst) 
 
We noemen het geen kerk voor jou dienst meer. We kiezen samen met de jongeren een 
thema. De volgende dienst wordt voorbereid door jongeren van beide kerken. De 
jeugdouderlingen van beide kerken zetten zich hiervoor in. De betrokkenheid verhoogd 
enorm als ze de dienst samen voorbereiden met een dominee. Door uitlopende wensen van 
de jongeren in GK en HK proberen we zo een dienst te maken die voor beide aantrekkelijk 
is. Hierbij houden we rekening met elkaar maar denken we ook buiten de standaard kaders.  

Na iedere dienst evalueren we samen en kijken we verder.  

Daarnaast worden ook diensten van kerken in de buurt in de gaten gehouden. Het zou fijn 
zijn als we met de jongeren soms ook deze diensten kunnen bezoeken.  

Er wordt binnen het speerpunt jeugd nagedacht over verdere invulling voor de tieners. 
 
 
Jaarlijks terugkerende activiteiten 
 
Kamp, volleybaltoernooi, Jeugddag 


