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Hoe kunnen we jongeren, gezinnen en ouderen meer met elkaar verbinden in de kerk en samen om 

de nieuwe generatie heen gaan staan? Verschillende buitenlandse auteurs geven de kloof tussen het 

jeugdwerk en de rest van de kerk weer met de illustratie van de Mickey Mouse met één oor.  

Het ronde gezicht van Mickey staat hier voor de kerk als geheel 

en het ene oor symboliseert de positie van het jeugdwerk. Voor 

veel jongeren is het jeugdwerk hun kerk geworden en los komen 

te staan van de rest van de geloofsgemeenschap. 

Historisch is deze ontwikkeling wel te verklaren. Veel jeugdwerk 

is in de 19e eeuw ontstaan vanuit diaconale activiteiten als de 

zondagsschool beweging. Veel kinderen in armoede konden niet 

naar school en daardoor ook niet lezen en schrijven. De kerk 

nam hierin haar verantwoordelijkheid en organiseerde de 

zondagschool. Het waren plaatsen waar de kinderen konden lezen en schrijven en de Bijbelverhalen 

te horen kregen. Deze groepen werden ingedeeld naar leeftijd. Later kwam er de leerplicht waardoor 

alle kinderen naar school konden gaan.  

Het jeugdwerk is blijven werken met deze ‘schoolstructuur’. Kinderen en jongeren worden op basis 

van leeftijdsgroepen ingedeeld bij activiteiten. Dit is niet voor niets gebeurd. Kinderen en jongeren 

hebben vanuit het perspectief van hun ontwikkeling groepen leeftijdsgenoten nodig met wie zij het 

geloof kunnen bespreken, ontdekken en uitleven. 

De keerzijde van de medaille is dat het contact met de volwassenen in de kerk steeds marginaler is 

geworden. Het aantal natuurlijke contactmomenten tussen jongeren en ouderen is heel beperkt. We 

hebben het jeugdwerk weggepromoveerd naar de kelder of het jeugdhonk op de zolder. Dit heeft 

zijn consequenties. De generaties komen hierdoor nog maar heel weinig met elkaar in contact.  



Jong en oud verbinden door gezamenlijke interesses 

Het jeugdwerk zoals ik hierboven heb beschreven zou je kunnen betitelen als horizontale insteek, op 

basis van leeftijd worden groepen tieners en jongeren ingedeeld bij activiteiten. Maar waarom 

zouden we niet eens heel anders denken? Hoe ziet jeugdwerk er uit als we verticaal zouden 

insteken?i 

Verticaal jeugdwerk brengt mensen bij elkaar brengen op basis van gezamenlijke interesse. De 

mogelijkheden voor deze verticale insteek van jeugdwerk zijn zo divers als er passies zijn. In een kerk 

ontstond er een werkgroep die de kerk klimaatneutraal wilde maken. De groene idealisten in de 

gemeente werkten met elkaar aan een actieplan om eerlijke koffie te schenken, te kijken naar de 

stookkosten en de manier waarop er gewerkt werd met plastic bestek. Twee alternatieve meiden, 

een bejaarde man en een vrouw van middelbare leeftijd vormen deze groep. 

Een paar andere denkrichtingen rond relationeel tienerwerk die het grotere geheel van de gemeente 

raken: 

1. Peter & Meter systeem 

Waarom niet bij de doop al zoeken naar een protestantse peter & meter die 

medeverantwoordelijkheid dragen voor de geloofsopvoeding van het kind en de tiener?  

2. Kringenstructuur 

Op welke manier kunnen de kringen van de kerk, oog hebben voor de jongeren? Op welke 

manier kunnen we gezinnen en vrijgezelle mensen van alle leeftijden als kring met elkaar 

kunnen laten meeleven?  

3. Relationeel kinderwerk 

Goed jeugdwerk bouwt voort op de schouders van sterk kinderwerk. Hoe sterk is het 

kinderwerk? Worden hier vriendschappen gestimuleerd? 

4. Samen eten 

Laat de jongeren voorafgaan aan de club/ catechese met hun smallgroup eten bij een van de 

ouders van de tieners. Op deze manier leren de ouders de tieners ook kennen!  

5. Holygram 

Welke volwassen of leeftijdsgenoten zijn van wezenlijk 

belang voor een tiener. Laat het ze tekenen in hun eigen 

Holygram. Hoe dichter bij een persoon staat, hoe groter 

het belang van de relatie voor het geloof. 

Je kunt ouders ook een Holygram laten maken of als 

tienerleiders inschatten hoe het geestelijke netwerk van 

een tiener in elkaar zit! Ken je de tieners een beetje denk 

je? Welke tieners zijn ‘eenzaam’ of kwetsbaar als je kijkt 

naar hun Holygram?  

 

                                                           
 


