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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van de Protestantse Gemeente te Lutten-Slagharen-

Schuinesloot 2022-2023.  

Dit beleidsplan is opgesteld voor en door het jeugdwerk en is een leidraad en handvat 

voor iedereen die binnen de gemeente actief is met het jeugdwerk. 

Wij hopen dat wij met dit beleidsplan de komende jaren een positieve ontwikkeling 

kunnen maken in het huidige jeugdwerk, kunnen behouden wat goed gaat en invulling 

kunnen gaan geven aan de onderdelen die worden gemist maar wel erg gewenst zijn. 
  



 

 

Missie en visie  
 

In het jeugdbeleidsplan sluiten we aan bij de missie en visie zoals dat geformuleerd is in 

het beleidsplan Emmausgemeente Lutten-Slagharen-Schuinesloot 2021:   

  

Gefundeerd op Gods liefde in Jezus Christus, zoals ons geopenbaard wordt in de Bijbel, 

willen we in navolging van Jezus Christus gestalte geven aan de opdrachten die ons in de 

Bijbel worden aangereikt, en verder beschreven staan in het kloppend hart.   

  

Het kloppend hart geeft aan dat de kerkelijke gemeenschap (de Emmaüsgemeente) 

volop in beweging en ontwikkeling is. Het kloppend hart is een beschrijving waar we als 

gemeente naar streven, hoe we willen dat dit ervaren wordt, en hoe we dat vorm willen 

geven.   

  

Denken we verder na over missie en visie dan:   

1. Willen we werken aan de versterking van onze identiteit. Concreet 

betekent dit dat we de koninklijke opdracht serieus willen nemen en dus willen 

(leren) luisteren, in dialoog zijn met de ander en willen leren om in 

gehoorzaamheid te doen wat Jezus van ons vraagt (pedagogie van het 

koninkrijk)1  

1. Willen we dat mensen de Here Jezus persoonlijk leren kennen als hun 

Heer en Heiland en groeien in hun relatie met hem en leren bouwen op een 

stevig fundament (Mat. 7:24), te leven vanuit genade en waarheid (trouw) 

(Joh.1:14), zodat steeds meer terreinen van het leven door Hem bepaald worden 

(levensheiliging).  

1. Verlangen we naar een gemeente waarin mensen leren om de gaven en 

talenten die de Heer hen gegeven heeft in te zetten ten dienste van anderen. 

(diaconale levenshouding ontwikkelen)  

1. Willen we werken aan een missionair bewustzijn, waarin mensen een 

levenswijze ontwikkelen waardoor ze aantrekkelijke en aanstekelijke christenen 

worden voor buitenstaanders. Dit heeft te maken met mensen helpen met het 

ontwikkelen van oprechtheid en betrouwbaarheid enz. als vruchten van de Geest. 

En helpen om het evangelie te verwoorden naar anderen toe op een manier die bij 

hen past. Respect voor andere (geloofs)overtuigingen en vrijmoedigheid vanuit 

het evangelie gaan hierbij hand en hand.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Deze pedagogie laat zich samenvatten in drie woorden: luisteren, onderwijzen en doen, met oog 

op God, de naast als ook jezelf.  

https://nederlandse-hervormde-kerk.protestantsekerk.net/uploads/klant564/files/Kloppend%20Hart%20Emmausgemeente%20versie%20november%202021.pdf


 

 

Wat willen we? 
 

Algemeen 

We proberen meer jonge gezinnen en daardoor meer jeugd bij de kerk en het geloof te 

betrekken. Hier willen wij als jeugdouderlingen vorm aan geven samen met onze 

predikanten en alle andere vrijwilligers die binnen de gemeente actief zijn in het 

jeugdwerk. 

Dit doen we door ook in 2022-2023 weer actief leden te werven voor club, catechisatie 

en Flame.  

Alle jeugdleden  krijgen aan het begin van het seizoen een flyer in de bus voor 

catechisatie, potentiële clubleden worden uitgenodigd via school, facebook en e-mail, de 

leiding van Flame nodigt de gezinnen met kinderen tot 12 jaar elke zondag uit via de app. 

Ook alle 4 jarigen van gemeenteleden krijgen persoonlijk een uitnodiging voor Flame.  

Verder is er eind 2021 een enquête gehouden onder gezinnen met kinderen tot 12 jaar. 

Daarin kon men aangeven wat de wensen en verwachtingen zijn t.a.v. kerk en 

geloofsopvoeding. We proberen n.a.v. deze uitkomsten activiteiten aan te bieden die 

aansluiten bij de resultaten van deze enquête.  

 

Gemeenteapp 

In 2022 willen wij graag de gemeenteapp gaan introduceren binnen de gemeente. Op 

deze manier willen wij meer onderlinge verbinding creëren, maar ook een communicatie 

middel toevoegen die aansluit bij de huidige tijd. De huidige communicatie middelen zijn 

in de loop der jaren verouderd en bereiken niet iedereen van onze gemeente.  

De gemeenteapp kan een middel zijn om zowel de jongere als de oudere generatie met 

elkaar te verbinden en van elkaar te zien wat er gebeurd. De gemeenteapp vervangt 

zeker niet direct alle andere communicatie middelen, maar zal in eerste instantie 

worden ingezet als extra middel om zowel informatie te verschaffen als onderling 

contact met elkaar te kunnen leggen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jeugdwerk Emmaüsgemeente 

Bestaat uit; 

Flame 

Club 

Transform 

Rommelmarktcommissie 

 

Ook passend bij het jeugdwerk is; 

De Ontmoeting 

Jongeren Groeigroep 

 

Overkoepelende onderdelen van het jeugdwerk zijn; 

Jeugdraad 

Jeugdouderlingen 

Predikanten 

 

Hieronder leest u per onderdeel wat het inhoud en waar de aandachtspunten liggen voor 

seizoen 2022-2023 zodat we het met elkaar tot een groot succes kunnen gaan maken. 
 

 

  



 

 

Flame (kindernevendienst) 

 

Het doel van Flame is Christelijk onderwijs geven aan kinderen en hen op deze manier 

kennis laten maken met de Bijbelverhalen, de christelijke waarden en het positieve 

gevoel overbrengen dat bij het 

geloof hoort. Een doel dat niet bewust nagestreefd wordt maar toch onbewust 

meespeelt is 

het proberen om kinderen te betrekken bij de gemeente. We proberen de doelen te 

bereiken 

door rekening te houden met de belevingswereld en de behoeftes van kinderen, 

bijvoorbeeld 

door aan te sluiten bij dagelijkse situaties en verwerking van verhalen door middel van 

knutselwerkjes en/of spellen. Ook worden er vaak persoonlijke opvattingen en verhalen 

gedeeld om herkenbaarheid te creëren. 

 

Flame valt niet onder de Jeugdraad maar direct onder de kerkenraad. Toch is het 

handig om ook de activiteiten van Flame mee te nemen in het overleg van de Jeugdraad. 

Er wordt Flame gehouden tijdens de reguliere kerkdiensten en de methode “Vertel het 

maar” wordt gebruikt. Er wordt extra aandacht besteed aan Pasen, Advent, Kerst en de 

Overstapdienst voor 12 jarigen. Elk jaar wordt er op dankdag een spel- leerdag 

georganiseerd, ook organiseert de Flame leiding elk jaar een leuk Flame uitje voor alle 

kinderen. 

De jeugdouderlingen nemen zoveel mogelijk deel aan de vergaderingen van Flame om 

mede het beleid te bepalen. Financieel wordt Flame gesteund door donaties van 

gemeenteleden via automatische incasso. Dit wordt door de kerkrentmeesters verzorgd. 

 

Aandachtspunten Flame; 

o Het aantal kinderen: we zouden liever meer kinderen zien bij Flame, maar we zijn 

nu 

al blij dat er meer kinderen zijn ten opzichte van een tijd geleden. 

o De tijd: we zouden graag meer tijd hebben voor de kinderen, hierdoor is er meer 

ruimte voor andere verwerkingsmethoden en diepgang 

o De ruimte: de ruimte waar wij zitten met Flame zou anders mogen, zodat het 

knusser 

en gezelliger overkomt. Ook is er een grote vraag naar goede ruimte om spullen 

op 

te bergen, dit mist nu. 

o Een printer: soms blijken er ’s ochtends toch meer kinderen te komen dan 

verwacht. 

Het is prettig om dan een printer te hebben om eventueel extra werkjes te 

printen. 

Dit kan ook veel papier schelen, omdat we nu vaak redelijk veel werkjes printen 

om 

goed voorbereid te zijn. Met een printer kan dit voorkomen worden. 

 

 

 



 

 

o Ophaalsysteem: in de Kruiskerk wordt gebruik gemaakt van een belletje die gaat 

voordat de kinderen worden opgehaald om terug naar de kerk te gaan. Het zou 

prettig zijn als dit in de Lantaarn ook ingevoerd wordt, zodat we ongeveer een 

idee 

hebben van hoelang het nog duurt tot het ophalen. Het belletje zou dan steeds 

op 

hetzelfde moment moeten gaan. 

o Variabel aanbod tijdens Flame (afwisseling tussen knutselen, spelletjes e.d.) 

o Flame voor 4 jarige kinderen promoten, zowel binnen de gemeente als daarbuiten, 

via de basisscholen 
 

 
 
  



 

 

Club (Lutten / Schuinesloot) 

Het doel van de jeugdclubs binnen de Emmausgemeente is de jeugd kennis laten maken 

met het geloof door middel van ontmoeting en gezelligheid. 

Er wordt gestreefd naar het actief, persoonlijk en positief overdragen van het 

Christelijk geloof aan de jeugd door rekening te houden met de belevingswereld en de 

behoeftes van de jeugd. 

De doelgroep voor club is vanaf groep 8 tot de tijd dat de jeugd zelf besluit niet meer 

te komen. Clubs verdelen zelf de jeugd over verschillende groepen en passen dit zo 

nodig aan tijdens het seizoen als blijkt dat het in de praktijk niet handig is. 

➢ 1x per 2 weken clubavond in het Trefpunt te Schuinesloot en in de Rank te 

Lutten 

➢ clubs worden geleid door gemeenteleden 

➢ Club Schuinesloot besteed veel aandacht aan Israel en het Joodse volk, besteden 

hier tijd aan tijdens hun clubavonden en ondernemen activiteiten / acties 

waarvan de opbrengst daar naartoe gaat. 

➢ Elk seizoen een clubkamp weekend (Lutten en Schuinesloot afzonderlijk van 

elkaar) 

➢ Elk seizoen een eieractie (Lutten) en flessenactie (Schuinesloot) om extra 

financiële middelen te krijgen voor alle activiteiten 

➢ Extra activiteiten passend bij de jeugd (spontaniteit is hierin erg aanwezig) 

➢ Het startweekend (september) is een gezamenlijk moment voor beide clubs, rest 

van het seizoen doen Lutten en Schuinesloot elk afzonderlijk van elkaar 

➢ Methodes van YFC “Rock Solid” en “Stay Solid” worden gebruikt 

➢ Bijdrage jeugdraad kas = elk seizoen €100,- + €5,- per clublid, dit laatste zo 

nodig en op aanvraag 

➢ Zo vaak als nodig contact onderling met jeugdouderling over actuele thema’s 

➢ Club Schuinesloot is betrokken bij het noaber initiatief ‘Samen Sterk’ in 

Schuinesloot en wil in overleg deelnemen aan diverse activiteiten of medewerking 

verlenen. 

➢ Het voornemen van de clubs is om €15,- eigen inbreng te vragen van clubleden 

voor het hele seizoen en €15,- eigen inbreng voor het clubkamp aan het eind van 

het seizoen, zo nodig wordt dit aangepast. 

 

Aandachtspunten club Schuinesloot 

o locatie 

o communicatie/contact tussen clubleiding en jeugdouderlingen 

 

Aandachtspunten club Lutten 

o leiding (Is dit voldoende of behoefte aan meer?) 

o opbergruimte 

 

  



 

 

Transform 

Op dit moment wordt er om de week een  vorm van catechisatie (Transform) gegeven in 

Lutten door gemeenteleden. Zij sluiten aan bij het thema uit Rock Solid/Solid Friends 

dat bij de clubs aan de orde is. Transform Schuinesloot is vanaf 2021 gestopt. We 

proberen dit weer op te starten.  Ook de catechisatie valt onder de 

verantwoordelijkheid van de kerkenraden. Het idee van Transform is dat zij ook online 

aanwezig zijn en via de sociale media voortdurend in contact staat met jeugd en 

jongeren en op die manier netwerken.  

Als er belangstelling voor is, verzorgen de predikanten de belijdeniscatechisatie. 

 

Aandachtspunten Transform Lutten 

o leiding 

 

Aandachtspunten Transform Schuinesloot 

o Onderzoeken hoe dit mogelijk een nieuwe doorstart kan krijgen 
  



 

 

Rommelmarkt 

Het doel van de jaarlijkse rommelmarkt is het maken van verbinding in de gemeente.  

Ook is extra financiele middelen genereren voor het jeugdwerk een doel. 

De opbrengst van de rommelmarkt gaat voor 50% naar het jeugdwerk  en 50% naar een 

jaarlijks te bepalen goed doel. 

 

Het plan is in 2022 weer een rommelmarkt te gaan houden na 2 jaar afwezigheid door 

de geldende corona maatregelen. De commissie bestaat uit 3 leden, zij gaan de 

rommelmarkt in grote lijnen organiseren en samen met een groep vrijwilligers deze dag 

uitvoeren. 

 

Aandachtspunten rommelmarkt; 

o Locatie 

o Datum 

o Aanhaken jeugdwerk braderie  



 

 

Jongeren Groeigroep 

Een aantal jaren geleden is de jongeren-groeigroep in het leven geroepen omdat er 

binnen de gemeente geluiden naar voren kwamen dat hier behoefte aan was. De 

leeftijdscategorie hiervoor is heel breed, maar met name gericht op de jongeren / jong 

volwassenen die niet meer deelnemen aan club / catechisatie. Leeftijd niet specifiek 

vastgesteld, maar is in de praktijk variabel tussen de 20 en 35 jaar. 

De jongeren-groeigroep komt 1x per 2weken in huiselijke setting bij elkaar en gebruiken 

tijdens deze avonden het boekje van het evangelisch werkverband. Hier worden 

onderwerpen besproken die dicht bij het dagelijks leven staan en verbinding maken met 

de bijbel en ons persoonlijk geloofsleven.  

Naast een serieuze gespreksavond, hebben de avonden ook een huiselijk en gezellig 

karakter. Verdeeld over het seizoen worden er do-events gehouden, dit betekent dat er 

als groep een leuke en gezellige activiteit ondernomen wordt (spelletjesavond, bbq, 

gezamenlijk naar een speciale dienst o.i.d.) 

Doordat de groep elkaar inmiddels al heel wat jaren kent ontstaan er vriendschappelijke 

banden en zoeken zij elkaar ook op buiten de groeigroep avonden. 

Los van deze jongeren-groeigroep heeft de Emmausgemeente ook groeigroepen voor alle 

leeftijden vanaf 20jaar. In de praktijk is de leeftijd hiervan variabel tussen de 40 – 

70jaar. 

Alle groeigroepen worden georganiseerd en geleid door gemeenteleden. 

 

Aandachtspunten jongeren groeigroep 

o mogelijkheden bekijken activiteiten 20+ binnen de Gemeente 

o  

  



 

 

De Ontmoeting 

Missie, hier staan we voor 

In een huiselijke sfeer via interactieve samenkomsten God loven en eren. Jong en oud 

ontmoeten elkaar en maken vanuit alledaagse thema’s/gebruiksvoorwerpen (zoals steen, 

glas, theezakje ect.) verbinding met het geloof. We willen de samenkomsten 

toegankelijk houden voor mensen die zijn opgevoed met de kerk en mensen die er niet 

aan gewend zijn. We maken veel gebruiken van symbolen en leggen steeds de verbinding 

met het hier en nu. Samenkomsten die ruimte bieden het geloof een praktische draai te 

geven; waarin vanuit diverse invalshoeken (zang, activiteit, beeld, woord, creatief bezig 

zijn) het geloof en de onderlinge verbinding centraal staan. Samen eten was voor Jezus 

een deel van zijn missie. Door met hem te eten, veranderen mensen. Daarom is het 

samen koffie/thee/ranja drinken met iets erbij een belangrijk onderdeel; aan tafel 

wordt iets duidelijk van de wereld die Jezus voor ogen stond. De samenkomsten bieden 

ruimte voor ieders talent door God gegeven. 

Visie, hier gaan we voor 

Via de samenkomsten het geloof van jong en oud versterken en het evangelie 

verspreiden. Een plek creëren die interessant, inspirerend en uitdagend is; waar mensen 

zich welkom en gewaardeerd voelen. Een “thuis” van verbinding, in een omgeving waar we 

als mens mogen samenkomen en waar (onbewuste) geloofsvragen centraal staan. Een 

levende gemeente van God zijn. 

De ontmoeting wordt zo’n 5x per jaar aangeboden naast de reguliere kerkdienst. Er is 

een groep gemeenteleden actief die zich bezighoud met het organiseren van deze 

ontmoetingen. 

 

Aandachtspunten de Ontmoeting; 

o Afstemming kerkelijke activiteiten 

o Ruimte / locatie 

o Mogelijkheden onderzoeken m.b.t. diaconaat (projecten o.i.d.) 



 

 

Jeugdraad 

 
Een aantal jaren geleden is de jeugdraad nieuw leven ingeblazen.  

De reden hiervan was; alle onderdelen van het jeugdwerk binnen de Emmaüsgemeente 

met elkaar verbinden. Er wordt binnen de gemeente veel voor de jeugd georganiseerd, 

maar veel groepjes zijn erg op zichzelf. Door meer verbinding te leggen, weet iedereen 

elkaar beter te vinden en kan dit weer positieve ontwikkelingen met zich meebrengen. 

Daarom is voor seizoen 2022-2023 een doel van de jeugdraad op zich opnieuw te 

presenteren en daarmee aan de gemeente te laten zien dat het zinvol is om de 

jeugdraad te behouden en met elkaar positieve dingen te kunnen gaan opzetten. 

Praktisch gezien bestaat de jeugdraad uit 5 personen;  

een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 jeugdouderlingen 

De jeugdraad komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar; twee keer worden  alle 

onderdelen van het jeugdwerk uitgenodigd, 2 keer vergadert de jeugdraad alleen om de 

voortgang en bijzonderheden te bespreken. Er wordt in elk geval vlak voor de 

startzondag vergaderd zodat clubs en catechisaties dan ook kunnen starten.  

De jeugdraad krijgt geld binnen door donaties van gemeenteleden via automatische 

incasso. Dit wordt door de kerkrentmeesters verzorgd.  

 

De jeugdraad kan worden gezien als een aanvulling op het werk van de jeugdouderlingen. 

Binnen alle takken van het jeugdwerk kan de jeugdraad zo nodig iets betekenen, zij 

kunnen het probleem / vraag aanhoren, ondersteuning bieden waar nodig en meedenken 

in oplossingen. De jeugdraad kan fungeren als overkoepeling of verbindende factor in al 

het jeugdwerk van de Emmaüsgemeente. Hierdoor blijft niet iedereen op zijn eigen 

eilandje werken, maar blijven we met elkaar in gesprek en kunnen we elkaar vooruit 

helpen. 

 

Ook is er een jeugdraad kas die gevuld is met geld voor alle takken van het jeugdwerk. 

Alle onderdelen van het jeugdwerk beschikken over eigen financiële middelen, maar 

mocht dit om wat voor reden dan ook niet genoeg zijn of er wordt nagedacht over extra 

activiteiten, kan in overleg altijd geld uit de jeugdraad kas ingezet worden om daarmee 

positieve groei van het jeugdwerk te realiseren. 

 

Aandachtspunten jeugdraad 

o Jeugdraad positief presenteren binnen de Gemeente en binnen de verschillende 

taken van het jeugdwerk 

 
 

  



 

 

Kerkenraad / jeugdouderlingen / predikanten 

Het overkoepelend orgaan is de brede kerkenraad van de gefuseerde Emmaüsgemeente.  

Er zijn op dit moment 2 jeugdouderlingen die ook zitting hebben in de kleine en de 

brede kerkenraad. Zij houden zich bezig met alles rond het jeugdwerk zowel in Lutten 

als in Slagharen/Schuinesloot en ze onderhouden de contacten met de verschillende 

disciplines. Zij bezoeken de bijeenkomsten van de Flame- en clubleiding, zorgen dat 

Flame en clubs zo goed mogelijk kunnen functioneren, verlenen hand- en spandiensten en 

onderhouden het contact met de kerkenraad en de predikanten. Zij stellen, samen met 

predikanten en kerkenraad jaarlijks een beleidsplan op en bewaken de voortgang.  

Verder organiseren de jeugdouderlingen een groothuisbezoek voor jongeren van 16 tot 

20 jaar, geslaagden voorgezet onderwijs krijgen een roos, bij het afscheid van Flame en 

het doen van belijdenis zorgen de jeugdouderlingen voor een bijbel, een 

Hugenotenkruisje en/of een liedboek. 

De jeugdouderlingen zijn (in)direct betrokken bij het jeugdwerk en staan nauw in 

verbinding met alle jeugdwerkers binnen de gemeente (flame, club, transform, 

rommelmarkt) Bijzonderheden die hier  naar voren komen en besproken moeten worden 

in de kerkenraadvergadering, nemen de jeugdouderlingen mee naar deze vergadering en 

koppelen dit vervolgens terug aan de betreffende mensen. 

De jeugdouderlingen proberen overall vinger aan de pols te houden, ook houden zij zich 

bezig met inzichtelijk te maken op welke gebieden meer aanbod gewenst is en proberen 

zij hier handen en voeten aan te geven door het opzetten van nieuwe werkgroepjes. 

 

Aandachtspunten jeugdouderlingen 

o VOG (in toekomst verplicht?) 

o beleidsplan opstellen + bewaken 

o jaaragenda opstellen + bewaken 

o vertrouwenspersoon (ouderlingen) 

o folder jeugdouderling 

o geloofsopvoeding 

o onderzoeken (nieuwe) activiteiten diverse doelgroepen (12-16jr. 16+, 20+) 

o opzetten jongerendiensten tijdens de regulieren kerkdiensten 2022-2023 (JOU) 

o contact leggen met jeugdwerk GKV 

o gericht op zoek naar nieuwe vrijwilligers binnen het jeugdwerk 

o mogelijkheden onderzoeken jeugd alfa cursus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Binnen de Emmausgemeente zijn sinds December 2021  2 predikanten actief. 

Ds. Hoogeveen en Ds. Post. Samen hebben zij een verdeling gemaakt in werkgebieden,  

Ds. Post heeft een aantal wijken van de gemeente onder zijn hoede en ook het 

onderdeel jeugdwerk heeft hij als predikant de hoofdtaak in.  

Als predikant binnen het jeugdwerk wordt verwacht dat er wordt meegedacht en wordt 

samen gewerkt met de jeugdouderlingen en zo nodig andere jeugdwerkers binnen de 

gemeente. Zo nodig kan de predikant aansturen en coachen. 

De predikanten hoeven zich niet bezig te houden met het maken van beleid, dit ligt bij 

de jeugdouderlingen, jeugdraad en jeugdwerk onderdelen. Wel zal de predikant gericht 

op dit onderwerp hierbij betrokken worden om mee te denken. 

De predikanten kunnen verdieping aanbieden waar dit gewenst is. 

 

Aandachtspunten predikanten 

o aanbod gezinnen / geloofsopvoeding 

o discipelschap 

o coachen / aansturen jeugdwerk 

 

 

 

 

 

  



 

 

JAARAGENDA  bijzondere diensten jeugdwerk 
Augustus 2022  x 

September 

• Kerk op schoot dienst (0-3jr)   18 september 2022 – 15.30u 

• De Ontmoeting    25 september 2022 – 11.00u 

Oktober 

• Israelzondag    2 oktober 2022 – 9.30u 

• Kerkschooldienst    9 oktober 2022 – 09.30u 

• JOU     16 oktober 2022 – 09.30u 

• Themadienst     30 oktober 2022 – 19.00u 

November  

• De Ontmoeting    27 november 2022 – 11.00u 

December 

• Kinderkerstfeest  (4-12jaar)  25 december 2022 – 19.00u 

• Ontmoeting Schuinesloot  11 of 18dec. 2022 – 11.00u 

Januari 2023 

• Jeugddienst 12+    22 januari 2023 – 19.00u 

• De Ontmoeting    29 januari 2023 – 11.00u 

Februari 

• Kerk op schoot dienst (0-3jr)   5 februari 2023 – 15.30u 

Maart 

• Kerkschooldienst    12 maart 2023 – 09.30u 

• De Ontmoeting    26 maart 2023 – 11.00u 

April 

• Pasen, Gezinsdienst    9 april 2023 – 10.00u 

Mei 

• Tienerdienst 10-20jr    7 mei 2023 – 14.00u 

• De Ontmoeting    28 mei 2023 – 11.00u 

Juni 

• Jeugddienst 12+    11 juni 2023 – 19.00u 

Juli   

• Tuindienst     9 juli 2023 – 09.30u 

• Overstapdienst Flame    16 juli 2023 – 09.30u 

 



 

 

JAARAGENDA activiteiten jeugdwerk  
2022 

Augustus  

• Uitnodigen groep 7 en 8 voor club en transform middels flyers naar de scholen, website, 

zondagsbrief, gemeenteapp en kerknieuws 

• Aanbod voor alle vormen van jeugdwerk bekend maken via bovenstaande kanalen 

September 

• Startweekend    3 & 4 september 2022 

• Rommelmarkt    3 september 2022 

Oktober 

• 20+ activiteit 

• Toerustingsactiviteit jeugdwerkers 

• Workshop Xpeditie 3.6.0   23 oktober 2022 

November 

• Kindermiddag Dankdag (4-12jaar) 

• Overleg kleine jeugdraad 

• Jeugd alfa (15+) (?) 

December 

• (?) 

2023 

Januari 

• 12-16jr activiteit 

Februari 

• overleg grote jeugdraad 

Maart 

• 20+ activiteit 

April 

• Xpeditie@Pasen (4-12jaar)  2-9 april 2023 

• Paasontbijt     09 april 2023 

• eieractie/flessenactie, clubs Lutten+Schuinesloot 

• klein overleg jeugdraad 

Mei 

• Groothuisbezoek 16+ 

Juni 

• clubkamp Lutten + Schuinesloot  



 

 

• EO jongerendag (12-16jr) 

• overleg grote jeugdraad 

Juli x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inventarisatie Jeugdwerk                  naam: 
 

Vragen 

1. Bij welke jeugd discipline geef je leiding?  

 

2. Welk doel wordt er nagestreefd volgens jou? 

 

3. Wat ervaar je als positief?  

 

4. Wat zou je willen veranderen?  

 

5. Welke ideeën heb je t.a.v. jeugd en kerk; jeugd en gezin; jeugd en onderwijs?  

 

6.Waarin kunnen we elkaar helpen? (leiding-predikant, leiding-jeugdouderling e.d.) 

 

 

Onderwerp Beschrijving Cijfer 1-10 

Ruimte De locatie/ lokaal waar de activiteit georganiseerd wordt  

Tijd Beschikbaarheid van leiding/vrijwilligers  

Methode Middel waarmee je het doel v.d activiteit probeert te bereiken  

Financiën Zijn er voldoende financiële middelen om het doel te bereiken?   

Veiligheid Voelen mensen zich op hun gemak?   

Evenwicht Is er aandacht voor verschil in denken, doen en voelen?   

Perspectief Kan de jeugd er wat mee in de nabije toekomst?  

Integratie Spel vs denken/ volwassenen / kerk en samenleving/ vrij-meedoen  

Pastoraat Worden problemen gesignaleerd? Wordt er doorverwezen etc?  

Diaconaat Wordt er aandacht besteed aan de ander/ projecten?  

Coaching Is er voldoende begeleiding/ kun je je verhaal kwijt? Reflectie?  

Communicatie Hoe verloopt de communicatie > jeugdraad/jeugd/gemeente,etc  

Bijbel Gaat de bijbel open? Leren jongeren Jezus volgen?  

Gebed Is er ruimte voor gebed, voor elkaar, voor anderen?  

Muziek Wordt er gezongen? Muziek gemaakt/geluisterd?   

Creativiteit Is er aandacht voor dans/toneel/sport/drama/muziek, etc.   



 

 

 


