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1.

Inleiding

Sinds 1994 zijn we gaan nadenken over het nut van een jeugdbeleidsplan. De jeugd is
een aparte, belangrijke groep en het is goed om deze dan ook apart te bekijken en om
te voorkomen dat de jeugd ondergesneeuwd raakt in het kerkbeleid.
Door het jeugdbeleidsplan kan iedereen nu duidelijk zien wat de bedoeling is van het
jeugdbeleid en zullen eventuele ideeën van de jeugd niet ‘ergens blijven hangen”.
Ook bestaat er hiermee de mogelijkheid voor evaluatie van het jeugdwerk.
Omdat er een uitgebreid jeugdwerk aanwezig is in onze gemeente geeft een plan een
handvat om dit goed te laten functioneren en de jeugd enige zeggenschap te geven.

JEUGD = TOEKOMST = BELANGRIJK
In 1995 hebben we ieders medewerking gevraagd om mee te denken over het doel
van het jeugdwerk in onze gemeente.
Het jeugdwerk wordt als onontbeerlijk ervaren voor de toekomst van de kerk. Het
resultaat vindt u in hoofdstuk 2: “Wat is ons doel?”
Ook wilden we duidelijk maken hoe het jeugdwerk binnen de Protestantse gemeente
Zuidbroek geregeld is. Wij kozen hier voor het systeem van een organogram. Dit ziet u
in hoofdstuk 3.
Om na te gaan hoe groot onze doelgroepen zijn, hebben we statistiek toegepast. De
resultaten hiervan vindt u in hoofdstuk 4.
Net als bij vorige uitgaven van het beleidsplan van het jeugdbeleidplan zijn alle
groepen geraadpleegd. Wij hebben deze groepen allerlei vragen gesteld, zoals: wat is
het doel van jullie activiteit. Wat doen jullie, aan wie leggen jullie verantwoording af,
hoe zijn de financiën geregeld? etc. De jeugdgroepen leverden hier zelf het materiaal
voor aan. In hoofdstuk 5 ziet u hiervan het resultaat.
Op een gegeven moment hadden we de huidige situatie in beeld, het werd dan ook tijd
om na te gaan denken over de toekomst. Iedere jeugdgroep werd gevraagd om
haalbare plannen en wensen te bedenken. Wat zou je als onderdeel van het
jeugdwerk in de komende 3 jaar willen / wensen? De lijst vindt u in hoofdstuk 6.
Nu is de tijd aangebroken om e.e.a. in praktijk te brengen. Daarvoor hebben we een
procedure ontwikkeld. Deze wordt beschreven in hoofdstuk 7.
De samenvatting van dit Jeugdbeleidsplan vindt u in hoofdstuk 8.
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2.

Wat is ons doel?

Waarom doen we aan jeugdwerk in onze kerk? Waarom besteden zoveel vrijwilligers
hun tijd aan jeugd en jongeren?
En waarom willen we dit jeugdwerk in kaart brengen en tot een beleidsplan komen?
Als kerkenraad en gemeente zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die we
hebben naar elkaar toe. Dus ook naar de jeugd toe binnen onze gemeente.
De kerk is voor iedereen een ontmoetingsplaats.
In het kind begint het geloof en in wezen dus de kerk.
Jongeren zijn in die zin het fundament van de kerk. Vanuit de doopopdracht krijgt
iedere ouder en de gemeente mee dat hij/zij zich zal inzetten voor de
geloofsopvoeding zodat jongeren ook de toekomst van de kerk zijn.
Door middel van jeugdwerk proberen we de jongeren bij elkaar te houden als groep.
Dit kan zekerheden en houvast geven. Door dezelfde christelijke achtergrond zien
jongeren het jeugdwerk ook als rustpunt.
Binnen het jeugdwerk kun je met een gerust hart je samen met geloofsvragen bezig
houden. Ook wordt hier de maatschappij in het klein geoefend, natuurlijk door de bril
van het evangelie. Je leert om elkaar te accepteren en te respecteren.
Eigenlijk willen we samen oud worden, net als in een gezin. We zijn een grote familie.
Het jeugdbeleidsplan kan een middel zijn om het uiteindelijke doel te bereiken. Dit doel
is als volgt omschreven:
We zijn binnen de gemeente partners/familieleden van elkaar, we staan naast elkaar;
jong en oud, jeugdgroepen en kerkenraad.
Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk jongeren bij het jeugdwerk van de kerk
betrekken.
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3. Organogram jeugdwerk PKN gemeente
Zuidbroek
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4. Statistiek
Het totale aantal jeugdleden van 0 tot en met 21 jaar in 2015 is 68 (peildatum
01-11-2015). In 2012 was het aantal jeugdleden nog 99. Er heeft een terugval
plaatsgevonden van bijna 1/3.
Hiermee is de verwachting uit het jeugdbeleidsplan 2012-2015 waarheid geworden.
Voor de komende jaren verwachten wij een verdere daling van het aantal jeugdleden
van de PKN gemeente Zuidbroek omdat het aantal jeugdleden in de hoogste
leeftijdsgroepen groter is dan in de laagste.
Hieronder volgt de grafiek met het huidige aantal jeugdleden van onze gemeente per
leeftijd.

Jeugdleden per leeftijd
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Leeftijd
categorie
(jaar)
4 t/m 11
0 t/m 3
8 t/m 11
12 t/m 17
12 t/m 21
0 t/m 21

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Grootte doelgroep
(aantal kinderen)

22 (13 actieve leden)
3 (0 actieve leden)
16
27 (8 actieve leden)
43
68
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De meest opvallende punten op basis van deze gegevens zijn:
 De grootte van de doelgroep van de KND is gehalveerd. De aanwezigheid is
slechts verminderd van 4-5 naar 3-4. Deze tegenstrijdigheid wordt veroorzaakt
doordat momenteel binnen de gemeente 4 gezinnen zijn waarvan 3 kinderen in
de doelgroep vallen.


De grootte van de doelgroep van de oppasdienst is 3. Dit zijn geen actieve
deelnemers. Slechts enkele malen per jaar wordt er en beroep gedaan op de
oppasdienst.



Bij Club, JOP en de Kluis komt ook veel jeugd die geen lid van de kerk zijn. Zo
zijn er bij Club elke keer duidelijk meer kinderen aanwezig dan de grootte van
de doelgroep binnen onze gemeente.
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5. Algemene informatie
Groep

Doelstelling

Frequentie
bijeenkomsten

Kinderneven
dienst

Kinderen de bijbelse
boodschap meegeven op
een plezierige, eenvoudiger
manier dan in de kerk,
zodat kinderen de kerk leuk
vinden.

Iedere zondag
behalve tijdens
jeugd- en
kinderdiensten en
in de
zomervakantie

Oppasdienst

Dat de ouders van jonge
kinderen ook elke zondag
naar de eredienst kunnen.

Club 1 t/m 4
en JOP 1 en
2

Kluis
Jeugdraad

Verantwoording
afleggen
aan
Jeugdraad

Hoe kom je aan je geld en
waar geef je het aan uit

Elke
zondagmorgen
tijdens de eredienst

Jeugdraad

Ja

Club: leuke avond waarbij
het christelijke aspect niet
wordt vergeten. JOP: vooral
gezelligheid en in contact
blijven met de jongeren.

1 keer per 3-4
weken

Jeugdraad

Jeugdraad. Geld wordt
uitgegeven aan speelgoed en
knutsel materiaal.
Kerkenraad voor kopiëren
kleurplaten op school.
Jeugdraad en door betaling
van contributie (€7,50 per lid
per jaar)
Geld wordt o.a. uitgegeven
aan materialen en activiteiten.

Club: ja
JOP:
redelijk

Instuif met introducées,
sinterklaas, kerst, spellen,
volleybal, film, excursie en o.a.
kampweekend.

Coördinatie van het
jeugdwerk in algemene zin.

Maandelijks in de
vorm van de
jeugdraad
vergadering

Kerkenraad

Donateurs en diverse acties.
Geld wordt o.a. uitgegeven
aan de clubs en de
kindernevendienst voor het
organiseren van hun
activiteiten en aan het
clubweekend.

Redelijk

Jeugddiensten organiseren,
activiteiten om geld op te halen
voor jeugd en kerk en
stimuleren motiveren van
vrijwilligers.
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Jeugdraad. Geld wordt o.a.
uitgegeven aan knutselmateriaal.
Kerkenraad betaalt de KNDmethode en de bijbel/liedboek
bij het afscheid van de
kinderen van de
kindernevendienst..

Kun je
financieel
rondkomen
Ja

Activiteiten

Organiseren kindernevendienst,
medewerking verlenen aan de
kinderdienst i.s.m CBS De
Wegwijzer, (mede)organiseren
van het kinderkerstfeest en
jeugddienst. Het organiseren
van twee filmmorgens per
seizoen, paaseieren zoeken,
paas- en adventsproject.
Verzorgen en bezighouden van
de kinderen bij de oppasdienst.

6.

Plannen per onderdeel van het jeugdwerk

6.1

Jeugdraad
De jeugdraad wil graag een goed lopend jeugdwerk behouden, waarin
iedereen met plezier zijn of haar werk doet om zo meer kinderen in contact te
laten komen met het geloof. De jeugdraad heeft voor de komende jaren de
volgende wensen / plannen:


Er is behoefte aan meer vrijwilligers bij het jeugdwerk. Het wordt de laatste
jaren steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers te vinden voor het
jeugdwerk. De Jeugdraad hoopt dat er de komende jaren meer vrijwilligers
komen om het jeugdwerk goed draaiende te kunnen houden.



Het is wenselijk dat er meer vrijwilligers bij de jeugdraad komen (doel: een
jeugdraad bestaande uit minimaal 5 jeugdraadsleden).



De jeugdraad is voorstander van het gebruik van internet en sociale media
binnen onze gemeente. De website is inmiddels gerealiseerd en
vernieuwd. Er is ook een facebookpagina. Het is belangrijk dat activiteiten
van onze gemeente worden gemeld via deze informatiekanalen. Uiteraard
moet vermelde informatie actueel zijn.



Om de kerkdiensten aantrekkelijker te maken voor jeugdleden willen we
dat er vaker koren en combo’s meewerken aan kerkdiensten.



Nu zijn er 4 jeugddiensten per jaar. Deze willen we voortzetten. Dit zijn o.a.
het kinderkerstfeest en de kinderdienst die elk voorjaar samen met CBS
De Wegwijzer wordt georganiseerd.



De jeugdraad mist de overtuiging dat de oppasdienst voortgezet moet
worden. Er is binnen onze gemeente een doelgroep van slechts 3
deelnemers; dit zijn geen actieve deelnemers. De zienswijze van de
jeugdraad in strijdig met de opvatting van de huidige kerkenraad. In de
komende jaren moet duidelijkheid komen over het al dan niet in stand
houden van de oppasdienst.
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6.2

Oppasdienst

De oppasdienst verzorgt tijdens de erediensten de oppas voor de kinderen
van 0 tot 4 jaar. Het doel is om een goede kwaliteit van oppas te kunnen
blijven bieden.
Op dit moment zijn er binnen onze gemeente geen actieve deelnemers van de
oppasdienst. Een groot aantal vrijwilligers is gestopt.
Voor 2016 wordt met slechts 4 vrijwilligers een rooster opgesteld.
Er moet duidelijkheid komen over het al dan niet in stand houden van de
oppasdienst.
6.3

Kindernevendienst (KND)
KND wordt gegeven voor de kinderen van 4-12 jaar (basisschoolleeftijd). Het
doel van de KND is het meegeven van de bijbelse boodschap aan de kinderen
op een plezierige, eenvoudiger manier dan in de kerk. We willen graag, dat de
kinderen in de kerk komen, en dat ze het leuk blijven vinden.
De kinderen worden tijdens de eredienst na votum en groet door de KNDleiding meegenomen naar de KND-ruimte in de Kerkhörn. KND wordt
doorgaans gegeven in één groep. De KND neemt uit de eredienst een
lantaarn mee, met daarin een kaars, die door de koster vooraf is aangestoken
aan de paaskaars in de kerk.
De KND omvat het lezen van een verhaal en een verwerking met uitleg. Dit
kan een kleurplaat zijn, een knutselwerkje, een spel of een puzzel. De leiding
van de KND gebruikt de methode ‘Vertel het Maar’. Deze methode biedt
allerlei mogelijkheden om aan te sluiten bij de beleving en het niveau van de
verschillende leeftijdsgroepen. De leiding van de KND maakt verder gebruik
van diverse cd’s en internet bronnen om samen met de kinderen te zingen.
Ten aanzien van het jeugdbeleidsplan 2012-2015 heeft de KND het volgende
weten te realiseren:
 Met CBS De Wegwijzer vindt er uitwisseling plaats van liedjes die
worden gebruikt tijdens projecten en soms ook tijdens jeugddiensten.
 Vlak voor vertrek van de kindernevendienst uit de eredienst wordt altijd
een lied gezongen. Voor gemeenteleden is een stencil beschikbaar.

Voor de komende periode zijn de volgende wensen:
 Ons streven is om de leiding uit te breiden met minimaal 2 leiders/leidsters.
 Voor kinderen van 4-12 jaar meer aansprekende (leukere, begrijpelijker)
kerkdiensten, bijvoorbeeld door eens gebruik te maken van kindertheater.
 Het aantal jeugddiensten van 4 per jaar aanhouden. Hieronder vallen ook
het kinderkerstfeest en de kinderdienst i.s.m. CBS De Wegwijzer.
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6.4

Clubs en JOP

Onze gemeente heeft voor de kinderen vanaf groep 5 van de basisschool “Club” en
voor de jongeren van de middelbare school “JOP”. De kinderen en jongeren hebben
onder begeleiding eens per ongeveer 3 weken een gezellige avond, waarin ze
samen bezig zijn met een gesprek of een activiteit. Ook het christelijk aspect wordt
tijdens de avond niet vergeten. Hun seizoen wordt afgesloten met een
kampweekend.
Ten opzichte van het vorige jeugdbeleidsplan is het volgende gerealiseerd:
 Met het in gebruik nemen van de Kerkhörn zijn er veel betere faciliteiten voor
het clubwerk en JOP gerealiseerd.

De wensen voor Club voor de komende drie jaar zijn:
1. Cursussen
2. Wensen voor boeken:
 Bijbel met korte verhaaltjes die geschikt is voor deze
doelgroep
 boeken met knutsel/spel ideeën.
3. Leiding werven.
4. Continuering van de huidige activiteiten.
5. Een ruimte om knutsel spullen te laten drogen.

6.5

Kluis
De Kluis heeft geen plannen en wensen voor de komende jaren kenbaar
gemaakt. Meer informatie over de Kluis is te vinden op o.a. facebook en
andere multimedia.
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7.

Voortgangsbewaking

In dit Jeugdbeleidsplan zijn per onderdeel van het Jeugdwerk Zuidbroek de plannen,
wensen en verwachtingen benoemd. Het uitgangspunt hierbij is, dat het in principe
haalbare, reële plannen zijn. Van haalbare plannen mag dan ook worden verwacht,
dat al het mogelijke zal worden gedaan om deze te realiseren.
De Jeugdraad bewaakt de uitvoering en de tijdslijn van het Jeugdbeleidsplan.
De Jeugdraadsleden bespreken met de betreffende onderdelen van het Jeugdwerk
de voortgang en haalbaarheid van de plannen. Als voor een plan aanvullende
middelen nodig zijn, dan zal hiertoe een voorstel worden geschreven. Dit voorstel zal
worden besproken in een Jeugdraadsvergadering
Indien nodig wordt het voorstel ingebracht worden in de kerkenraadsvergadering. Dit
om de directe communicatie, openheid, informatie en besluitvorming te bevorderen.
In 2020 zal worden geëvalueerd in hoeverre de plannen en wensen die nu benoemd
zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Dit zal worden beschreven in een volgend
Jeugdbeleidsplan, waarin ook weer de nieuwe plannen en wensen zullen worden
benoemd.
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8.

Samenvatting van het Jeugdbeleidsplan

Groep
Oppasdienst
Kindernevendienst

Club-1,2,3 en 4
JOP 1 en 2

Kluis
Jeugdraad

Plannen / Wensen voor de komende 3 jaar
 Geen specifieke plannen
 Leiding bestaande uit 6 personen (nu 4;
zoeken nog 2)
 Voor kinderen van 4-12 jaar meer
aansprekende (leukere, begrijpelijker)
kerkdiensten, bijvoorbeeld door eens
gebruik te maken van kindertheater.
 Waarborgen van 4 jeugddiensten per jaar
(o.a. de kinderdienst in samenwerking met
CBS De Wegwijzer)
 Cursussen
 Wensen voor boeken:
o Bijbel met korte verhaaltjes die
geschikt is voor deze doelgroep
o Boeken met knutsel / spel ideeën
 Leiding werven
Geen plannen bekend.
 Een jeugdraad bestaande uit minimaal 5
jeugdraadsleden
 Een goede plek / ruimte voor de onderdelen
van het jeugdwerk
 Delen van actuele informatie van internet en
sociale media
 Vaker koren of combo’s (live-muziek) tijdens
kerkdiensten
 Waarborgen 4 jeugddiensten per jaar
 Duidelijkheid over al dan niet in stand houden
van oppasdienst
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