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1. Missie 

We willen de jeugd en jongeren van onze kerk betrekken bij het geloof in God. Wij willen de 

jeugd betrokken houden bij de kerk, ze enthousiast maken voor het geloof en ze een goede basis 

meegeven waarmee ze later zelf hun geloofskeuzes kunnen gaan maken. De basis die wij de 

jeugd willen meegeven bestaat uit normen en waarden, kennis van het geloof en kennis van God 

en Jezus. Maar ook wat je voor een ander wilt betekenen door vanuit dezelfde basis met elkaar 

om te gaan. Wij willen de jeugd een veilige vertrouwde plek geven om met elkaar over het geloof 

te praten en plezier met elkaar te hebben en hier d.m.v. verschillende activiteiten een goede 

balans in vinden. We willen de jongeren een kans geven om zich te verdiepen in zichzelf. We 

willen hen het vertrouwen en de mogelijkheid geven om hun talenten binnen en buiten de 

gemeente te ontwikkelen, waarbij ze mogen ervaren dat ze allemaal uniek zijn en allemaal even 

waardevol, hoe verschillend ze ook zijn. 

 

1.1. Missie en jeugdwerk 
Kinderen en jongeren zodanig bij de kerkelijke gemeenschap te betrekken, dat zij voelen dat ze 

erbij horen en er volwaardig deel van uitmaken. De kerkelijke gemeente zodanig te stimuleren, 

dat zij de jeugd de ruimte geeft om het geloof op hun eigen wijze te vieren en te beleven. 

 

2. Doelstelling en uitgangspunten 

 

2.1.  Doelstellingen: 
• beleven          leven vanuit de weg die God met ons wil gaan 

• omzien           veilige omgeving bieden aan jongeren met oog voor elkaar 

• uitnodigen      een laagdrempelige en open gemeenschap zijn 

• participeren    samen op weg met een actieve betrokkenheid, (vernieuwend) jongerenwerk 

actief steunen 

• continueren    langdurige relatie opbouwen met jongeren door met ze mee te groeien 

 

2.2. Keuzes en uitgangspunten 
• vanuit een christelijke levenswijze een totaalpakket van activiteiten organiseren 

(onafhankelijk van animo). 

• relatie opbouwen met de deelnemers vanuit wederzijds respect en met oog voor de ander 

(veilige omgeving). 

• heldere communicatie met de jongeren om ze te prikkelen en te enthousiasmeren voor 

deelname aan activiteiten 

• eenheid in verscheidenheid, zowel aparte als met ouderen gecombineerde activiteiten 

organiseren 

• breed draagvlak creëren door participatie van jongeren en gemeente en ouders 

• relatie opbouwen door continuïteit in activiteiten voor jongeren van 4 tot 20 jaar 

• jongeren in de organisatie voor jeugd- en jongerenwerk betrekken 

 

3. Visie Beleidsplan jeugdwerk 2023-2027 
• Allereerst constateren we dat ondanks het afnemende aantal kinderen en het niet meer 

hebben van een jeugdwerker er de afgelopen jaren aardig wat gedaan en bereikt is in het 

jeugdwerk. 
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• Er zijn voor alle leeftijden verschillende activiteiten, die zeker in de basisschoolleeftijd goed 

bezocht worden. Dit willen we graag zo houden. 

• In de basisschoolleeftijd worden kinderen nog veelvuldig gestimuleerd. De jeugd in de 

tienerleeftijd wordt meer vrij gelaten en neemt minder deel aan activiteiten door de 

veelheid van alternatieven. De kunst is voor hen een interessant palet aan activiteiten 

samen te stellen. 

 
4. Activiteiten die wij aanbieden 
Wij bieden als gemeente de volgende activiteiten aan: 

 

• Crèche ( door het geringe aantal, nog nauwelijks nodig) 

• Kindernevendienst, vanaf 2023 werkend met Kind op Zondag 

• Kamp voor de basisschooljeugd.  

• Voor de basisschooljeugd door het jaar heen 4 à 5 activiteiten ( van biddag-dankdag tot 

filmavond) 

• Startzondag 

• ROTS, in samenwerking met pkn Linschoten 

• Plusdiensten 

• Kerk-school-gezinsdienst 

• Tienerdienst 

• Friendz active activiteiten 

• Sirkelslag voor tieners en voor basisschool ( gr 5-8) 

• 16+groep 

 

Wij zouden graag de volgende activiteiten ook willen verwezenlijken: 

Een kamp voor tieners. 

 

 

5. Speerpunten voor de komende 4 jaar 

 

Allereerst de activiteiten die er nu zijn behouden. Waar we de komende vier jaar graag extra 

nadruk op willen leggen is: 

• De reguliere kerkdienst ook voor de jongeren boeiend maken.  

• De jeugd in de tienerleeftijd blijven binden door een combinatie van inhoudelijke activiteiten 

en fun-activiteiten. 

• Binnen de jeugdraad een afvaardiging hebben van de verschillende groepen( 

kindernevendienst, tieners etc), zodat we goed zicht houden op de doorstroming van de 

jeugd tussen de groepen. En ze daardoor beter betrokken kunnen blijven houden.  

• Na de basisschoolleeftijd haakt jeugd makkelijker af. Deze groep betrokken houden door 

hen te betrekken bij activiteiten voor henzelf, maar ook voor de jongere jeugd. Zo willen wij 

onze jeugd het vertrouwen en de mogelijkheid geven om hun talenten binnen ( en buiten) 

de gemeente te ontwikkelen.  

• Jongeren betrekken bij het organiseren van activiteiten voor de tieners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


