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Dit is een verouderd beleidsplan, volgens seizoen komt er een nieuw beleidsplan 
In grote lijnen zullen de doelstellingen niet wijzigen. 
 
 
Beleidsplan jeugdraad PgN 2011-2015  
Najaar 2012 
 
Inhoudsopgave: 
 
1. MISSIE:  waar staan we voor en waar gaan we voor?  
2. VISIE:  hoe ziet de kerk van onze dromen eruit, met het oog op kinderen en jongeren? 
3. JEUGDWERK OP DIT MOMENT 

3a. Alle huidige activiteiten voor kinderen en jongeren: 
3b. De jeugdraad 

4. STRATEGIE:  hoe kunnen we onze droom realiseren? (DOELEN) 
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1. MISSIE: waar staan we voor en waar gaan we voor?  

 
De missie van de Protestantse gemeente te Naaldwijk luidt als volgt: 
 

Wij zijn een gemeenschap van mensen die geloven in God. 
Wij geloven dat God mensen aanspreekt en mensen nodig heeft. 

Wij geloven dat wij in Jezus op unieke wijze God ontdekken. 
Wij stellen ons open voor God door te luisteren naar bijbelverhalen 

en deze te verbinden met ons eigen levensverhaal. 
Wij laten zien wat ons beweegt: geloof, hoop en liefde. 

Wij geven ruimte om op eigen wijze betrokken te zijn bij onze gemeenschap. 
 

 
De jeugdraad sluit hierbij aan en formuleert de missie van alle jeugdwerk als volgt: 
 
Missie Jeugdwerk: 
We willen kinderen en jongeren laten kennismaken met geloven 

 in al zijn facetten (kennis, Bijbelverhalen, God, normen en waarden, houvast, omzien naar elkaar, 
gevoel ‘ik mag er zijn’, zelfwaardering en waardering voor anderen, de kerk, etc), 

 in ontmoetingen en verbondenheid met leeftijdgenoten en andere generaties, 

 op zo’n manier dat zij ruimte krijgen en ervaren om op hun eigen wijze betrokken te zijn bij elkaar, bij 
de kerk en bij het geloof. 

 
  
2. VISIE: Hoe ziet de kerk van onze dromen eruit, met het oog op kinderen en jongeren? 
 
Visie op jeugdwerk: 
We willen kinderen en jongeren laten kennismaken met geloven. 
Want de kerk is een geloofsgemeenschap: een plek om samen te geloven. 
Geloven in heel brede zin, allerlei aspecten komen daarbij aan bod: 
God, Bijbelverhalen, bidden, rituelen, een stukje kennis, normen en waarden, omzien naar elkaar, samen 
delen, houvast, jezelf mogen zijn en elkaar accepteren zoals je bent... 
 
Het gevoel en de overtuiging dat je mag zijn wie je bent vinden we, zeker met het oog op kinderen en 
jongeren, van ongekend belang.  
Daarom willen we ons inzetten voor een kerk waar zij zich welkom voelen:  
voor iedereen, ook voor hen, is er plek in de kerk,  
iedereen mag komen zoals hij of zij is. 
 
Naast het gevoel van welkom zijn en jezelf kunnen zijn is de ontmoeting en het contact met anderen heel 
belangrijk. 
De kerk is een plaats van ontmoeting, voor alle generaties samen en tegelijk ook voor leeftijdgenoten 
onderling: jong ontmoet jong en oud.  
 
In de kerk zijn we al vierend, lerend en helpend/delend bezig met geloven: 
 

Vieren: 
we vieren het leven,  
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we vieren belangrijke levensgebeurtenissen in bijvoorbeeld doop en belijdenis, 
er valt iets te vieren en dat zorgt voor een vrolijke en feestelijke sfeer in de kerk. 
Tegelijk is er evengoed ruimte om de verdrietige dingen in het leven met elkaar te delen,  
bijvoorbeeld rondom rouw en dood. 
 
Leren: 
Geloven kun je leren. Dat is een levenslang leerproces, maar zeker voor kinderen en jongeren geldt 
dat ze ‘ingewijd’ moeten worden in de geloofstraditie, om zelf een eigen geloof(shouding) te kunnen 
ontwikkelen. Leren gebeurt op talloze manieren: door kennisoverdracht, door gesprek met elkaar, al 
doende, op creatieve wijze, door rolmodellen om je heen, etc. Het is belangrijk dat kinderen en 
jongeren de ruimte krijgen om zich op hun eigen wijze te verhouden tot wat ze geleerd hebben en om 
daar zelf verder vorm aan te geven. 
 
Helpen (dienen):  
De kerk is een plek waar mensen meeleven met en zich inzetten voor elkaar. 
Het is geen los zand, maar een gemeenschap van mensen die zich betrokken voelen bij elkaar en bij 
de samenleving en de wereld. 
 Enerzijds betekent dat dat we ook betrokken willen zijn bij kinderen en jongeren in onze 
gemeente, op moeilijke, belangrijke of mooie momenten in hun leven of gewoon in het leven van 
alledag. Met praktische hulp, aandacht, een luisterend oor, gesprek, noem maar op. 
 Anderzijds betekent het dat we kinderen en jongeren willen leren betrokken te zijn op elkaar 
en op de wereld om hen heen, ver weg of dichtbij. Normen en waarden, omzien naar elkaar, iets doen 
voor een ander, elkaar helpen zijn dingen we hen graag willen meegeven en helpen ontwikkelen. 

 
Lange tijd is de zondagmorgenviering het centrum geweest van de kerk. 
Samen vieren vinden we heel belangrijk, maar tegelijk menen we dat kerk-zijn veel meer is dan de 
zondagmorgendienst. 
Vieren, leren en helpen kunnen vorm krijgen in tal van activiteiten, op zondag én doordeweeks, in het 
kerkgebouw of daarbuiten. 
  
Openheid is een kernwoord in de visie van de Protestantse gemeente te Naaldwijk. 
Dat geldt ook voor het jeugdwerk: kerk-zijn speelt zich niet af binnen 4 muren, maar ín het leven en ín de 
samenleving. Dat betekent dat we naar kinderen en jongeren toe willen gaan, de plekken opzoeken waar zij 
zijn: school, internet, vriendenkring, etc. 
Goede communicatie is van groot belang en daarbij zal gebruik moeten worden gemaakt van de 
communicatiemedia die kinderen en jongeren gebruiken.  
 
Behalve communicatie met de kinderen en jongeren zelf vinden we ook contact met en betrokkenheid van 
ouders belangrijk. Geloofsopvoeding vindt immers in de eerste plaats thuis plaats; school en kerk kunnen 
daarbij helpen en ondersteunen. We hechten er waarde aan dat ouders weten wat de kerk te bieden heeft 
voor kinderen en jongeren (bijvoorbeeld middels een jaarlijks uit te reiken flyer met alle 
jeugdwerkactiviteiten) en dat ouders ook inhoudelijk betrokken worden bij wat er in de verschillende 
activiteiten gebeurt (bijvoorbeeld door hen op de hoogte te stellen van wat er tijdens een catechese-
bijeenkomst gedaan is of hen een keer uit te nodigen mee te doen).   
 

3. JEUGDWERK OP DIT MOMENT, MEI 2011 

3a. Alle huidige activiteiten voor kinderen en jongeren: 
In de kerk zijn we al vierend, lerend en helpend bezig met geloven, zo schreven wij hierboven in de visie op 
het jeugdwerk. In het overzicht hieronder zijn alle activiteiten voor kinderen en jongeren in kaart gebracht, 
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gerubriceerd naar deze drie aspecten: vieren – leren – helpen. Daarbij moet worden opgemerkt dat veel 
activiteiten zowel een vierend als een lerend als een helpend element in zich dragen. De onderscheiding in 
kolommen is dus niet zwart-wit maar grijs: een activiteit in de ene kolom had wellicht ook een plek kunnen 
krijgen in een andere kolom. We hebben de activiteiten gerubriceerd naar het aspect waar volgens ons de 
meeste nadruk op ligt.  

HUIDIGE ACTIVITEITEN 

 VIEREN   LEREN HELPEN (DIENEN) 
Activiteit Doelgroep Activiteit Doelgroep Activiteit Doelgroep 

Dopen 
 
 
 
Crèche: kinderen in 
de kerk voor de 
zegen 
 
Kinderkring, incl. 
special kinderkring 
 
Schooldiensten 
 
Rode loper 
 
 
Kerstviering 
kinderen 
 
Overstapdienst 
groep 8 
 
Belijdenis 
 
Project Pasen/Kerst 
 
Aandacht voor 
kinderen in de dienst 
(voor/na 
kinderkring) 
 
Kinderen betrekken 
bij doop- en 
avondmaalsdiensten 
 
Kampweek (zo.) 
clubs 
 
‘Vier-elementen’ in 
Gespreksgroepen: 
- Basics 
- Schakeltje 
- Search 
- 16+ 
 
Kinderkoor Eigenwijs 

Kleine 
kinderen, 
gezinnen 
 
0-4 jaar 
 
 
 
4- 12 jaar 
 
 
4-12 jaar 
 
12-100 
jaar 
 
4-12 jaar 
 
 
11/12 jaar 
 
 
18+ 
 
4-12 jaar 
 
4-12 jaar 
 
 
 
 
4-12 jaar 
 
 
 
9-15 jaar 
 
 
10-22 jaar 
 
 
 
 
 
 
7-14 jaar 

Kindercatechese  
(doop/avondmaal) 
 
Basics 
 
Schakeltje 
 
Search 
 
16+ 
 
 
Overige gespreks-
groepen jongeren 
(Heilige Chaos, 
Plenty fot twenty, 
etc) 
 
Kinderkring 
 
Leve de Kerk (KSG) 
Kerkenpad (KSG) 
 
--------------------- 
 
Workshops 
(Meet&Greet) 
 
Doopouder-traject 
 
 

Gr 5+6 
 
 
Gr 7+8 
 
Klas 1+2 
 
Klas 3+4 
 
16+ 
 
 
18+ 
 
 
 
 
4-12 jaar 
 
Gr 6 
Gr 7 
 
------------ 
 
Jeugdvrij-
willigers 
 
Jonge 
ouders 
 

Acties: 
- Dorcas 
 
- Talentenactie 
 
 
Examenattenties 
 
Werkvakantie 
 
Clubwerk 
(incl. kamp) 
 
Jump Inn 
Soos Pax 
 
Nacht zonder Dak 
 
Tandem 
 
Kinderkringacties 
(bijv. collecte het 
hele seizoen door 
voor geiten, 
spaardoosjes 
40dagentijd, etc.) 
 
Kerk&Recreatie 
 
Band Aid 
 
Bazar (veel jongeren 
helpen mee) 

 
 
 
9-15 jaar 
 
 
15-19 jaar 
 
16-22 jaar 
 
groep 6 – 
klas 3 
 
12+ 
16+ 
 
12-15 jaar 
 
0-20 jaar 
 
4-12 jaar 
 
 
 
 
 
 
4-12 jaar 
 
Jongeren 
 
Jongeren 
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Gemeentezondag: 
dienst + programma 
daarna 

 
Alle 
leeftijden 
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3b. De jeugdraad 
De Jeugdraad is een taakgroep die het jeugdwerk in de gemeente coördineert, stimuleert en initieert:  

- We houden contact met alle jeugdgroepen in de gemeente, om op de hoogte te blijven van hoe het 
gaat in de verschillende groepen en waar nodig met hen mee te denken.  

- We maken beleid m.b.t. jeugdwerk en daaruit vloeien nieuwe plannen voort (denk bijv. aan Tandem, 
Nacht zonder Dak, Maatschappelijke Stage).  

- We organiseren jaarlijks een activiteit voor alle jeugdvrijwilligers, om elkaar te ontmoeten en (beter) 
te leren kennen en om hen te inspireren en toe te rusten (Meet, Greet & …). 

De jeugdraad vergadert maandelijks. 
De jeugdraad vormt de schakel tussen het jeugdwerk en de kerkenraad. Voorzitter en predikant zitten in 
kleine kerkenraad, alle ambtsdragers zitten in grote kerkenraad. 
  
De jeugdraad bestaat momenteel uit 8 leden: 
 

Functie Naam Jaar van aftreden 

Voorzitter/jeugdouderling Jan Kuijvenhoven 2020 

Secretaris/penningmeester (geen 
ambt) 

Lyndia van de Bij  

   

Jeugdouderling  Barry Roctus 2017 

Jeugddiaken Erik Heijs 2020 

Algemeen lid (geen ambt) Carline van Leerdam  

Algemeen lid (geen ambt) Dave van Koppen  

Predikant Eibert Kok  

 
De jeugdraad wordt ondersteund door René van Dalen, omtrent zaken die betrekking hebben op PR en 
communicatie. René maakt geen deel uit van de jeugdraad, maar hij adviseert en is ook in uitvoerende zin 
betrokken bij de pr en communicatie. 
 
Elk van de jeugdraadleden is contactpersoon voor één of meerdere jeugdgroepen. Dat betekent dat hij/zij 
minstens 1x per jaar langsgaat bij een vergadering/bijeenkomst van deze groep en door het jaar heen 
betrokken blijft en peilt hoe het gaat. De groep zelf kan met vragen of opmerkingen richting jeugdraad 
terecht bij deze contactpersoon. 
 
De jeugdraad ontvangt haar financiële middelen uit de maandelijkse deurcollecte voor het jeugdwerk van de 
kerk. Zij maakt jaarlijks een begroting waarin het geld verdeeld wordt over de diverse jeugdgroepen, al naar 
gelang hun uitgavenpatroon.  
 
 
4. STRATEGIE: hóé geven we vorm en invulling aan onze visie? 
Wat zijn onze doelen/wensen/verbeterpunten voor de komende jaren? 
 

VIEREN: 
- Kinderen en jongeren actiever betrekken bij de kerkdienst door hen mee te laten doen in bijv.  

 lezing, collecte, aansteken kinderkringkaarsen 
- Aandacht voor kinderen & rouw 
- Breder assortiment aan vieringen  

 Voor ieder wat wils 
 Maar wel een ‘wij-gevoel’  

- Vrolijkheid 
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- Muziek in de kerkdienst: andere muzikale begeleiding dan orgel (band) en andere genres (bijv.  
 kinderliedjes,  opwekking, populaire muziek)  

- Inspraak van jeugd zelf  
- Ontmoeting (denk aan bijv chill-plek) 
- Zijn er meer momenten in het leven/in de kerk om te vieren? Denk bijv aan kaartje bij  

 verjaardag 
- Een feest organiseren voor álle jeugd in de kerk, van kinderen tot jongeren 

 

LEREN: 
- Helderheid zoeken i.s.m. clubs over missie en visie van het clubwerk 
- Jeugdvrijwilligers: meer opleiden en toerusten naar behoefte 
- Meer samenwerking met scholen 
- Kinderen en jongeren meer persoonlijk uitnodigen/benaderen 
- Leren met/van anderen buiten de eigen gemeente (andere kerken, andere religies)  
- Gesprek en ontmoeting tussen de verschillende generaties  

 

HELPEN: 
- Dorpshuis voor jong en oud  

 Combi: ouderen helpen leerlingen met schoolwerk… 
 Moet midden in het dorp staan. 
 THUISKOMEN 

- Acties handhaven en samenwerken tussen groepen onderling waar mogelijk 
- Aansluiten bij bestaande acties (bijv E25) 
- Inbreng vanuit de jeugd, eigen ideeën  
- Tandem verder uitwerken  
- Maatschappelijke stage (MAS) verder uitwerken  
- In kaart brengen wat er nu al gedaan wordt 

 

OVERIGE / VOORWAARDENSCHEPPEND:  
- Is het zinvol om een JOP-medewerker aan te stellen?  
- Jeugdraad (meer) in gesprek met andere kerken (Oude Kerk, Adrianus), meer samenwerken  
- Kortere lijnen tussen jeugdraad en groepen en tussen groepen onderling  
- Zorgen voor een goede doorstroom bij een nieuw seizoen van de ene naar de andere groep  

 (uitwisseling ledenbestanden, zorgen dat groepen contact hierover hebben met elkaar) 
- Meer coördinatie van activiteiten (bijv. door een gezamenlijke jaarkalender) 
- Meer gebruik van moderne communicatiemedia  
- Accommodatie: open, bereikbaar, centraal, sfeervol, en bovenal een eigen plek voor de jeugd  

  waar zij hun gang kunnen gaan zonder anderen tot last te zijn. 
 

 
5. WERKPLAN: Prioriteiten 2016-2017 
 
Zie onder werkplan 


