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1. Waarom maken we een beleidsplan? 
 
Naar aanleiding van het vorige jeugdbeleidsplan 2016-2021 en de vraag van de 
beleidscommissie hebben de jeugdouderlingen het jeugdbeleidsplan geactualiseerd.  
 
We vinden het belangrijk om al onze informatie bij elkaar te laten komen in een beleidsplan 
en daarin onze dromen en toekomstverwachting en -plannen op te schrijven. Daarnaast is 
het belangrijk dat er continuïteit van activiteiten en kennis wordt gewaarborgd bij vertrek 
van vrijwilligers. Dit is weliswaar niet het belangrijkste bij het opzetten van jeugdwerk, maar 
wel een sterke randvoorwaarde. 
 
NB. Dit beleidsplan is een levend document. 
 
Evaluatie beleidsplan 2016-2021: 
De laatste ouderavond voor kinderen van alle leeftijden is in 2014 geweest.  
In 2018 hebben we een avond georganiseerd voor ouders van tieners naar aanleiding van  
extra aandacht voor de tieners, zoals we in het beleidsplan hadden opgenomen. 
 
Er is in 2017 een startbijeenkomst geweest met 15+ jongeren en hieruit kwam naar voren 
dat de huidige manier van catechisatie hun belangstelling niet meer had. Naar aanleiding 
daarvan is de Pannenkoekenclub ontstaan welke meer bij de belevingswereld van de 
jongeren past, welke maandelijks plaatsvind waarbij vooraf pannenkoeken gegeten worden 
en daarna een onderwerp behandeld wordt welke door de jeugd zelf aangedragen wordt.   
 
Als cultureel uitstapje zijn we in 2018 met de 12+ jeugd naar de musical Fiddler on the roof 
(Anatevka) gegaan om hen kennis te laten maken met een ander geloof en de worsteling die 
geloof met zich mee kan brengen.  
 
De pre-GJV is gestopt wegens gebrek aan belangstelling en gebrek aan leiding.  
 
Met de filmmiddagen zijn we gestopt vanwege het gebrek aan belangstelling.  
 
Vanwege het stoppen van de leiding van de jeugdclub is de jeugdclub juni 2019 gestopt. 
Gelukkig hebben we een herstart kunnen maken doordat er nieuwe leiding is gevonden, die 
op hun eigen manier nu de jeugdclub leidt.  
 
In 2018 hebben we voor de basisschooljeugd de kinderdisco opgestart, waarbij we een open 
en een laagdrempelige kerk zijn. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd (kerkelijk of niet 
kerkelijk) zijn hierbij welkom. Op deze manier kunnen we ook kinderen die niet naar de kerk 
komen, toch kennis laten maken met de kerk.  
Ook bij het kinderkerstfeest, wat jaarlijks georganiseerd wordt, worden alle kinderen van 
Albrandswaard uitgenodigd.   
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Afgelopen jaren heeft het fusieproces ook veel aandacht gekregen, o.a. door activiteiten 
voor de jeugd in de feestweek. Sinds de fusie is er een jeugdouderling minder, omdat de 
kerkenraad kleiner is geworden. Het werk is echter niet minder aangezien het jeugdwerk 
voor de fusie ook allemaal al gezamenlijk was.  
 
In 2019 zijn twee jongeren van onze kerk met World Servants naar Zambia geweest. Om geld 
voor het project van World Servants op te halen zijn er in de gemeente diverse acties 
geweest.  
 
Verder hebben we aan het eind van het seizoen het jaarlijkse kamp voor 7+. Alleen in 2020 
kon dit helaas niet doorgaan vanwege Covid-19 pandemie.  
De afgelopen jaren heeft het jeugdwerk ook weer hun bijdrage geleverd aan 
kinderactiviteiten voor Koningsdag en daar geld mee opgehaald voor het jeugdwerk. Helaas 
kon ook Koningsdag in 2020 vanwege corona niet doorgaan 
 
Ook hebben we meerdere keren een start e/o een afsluitende activiteit georganiseerd voor 
de jeugd.  
  
Naast de kindernevendienst die wekelijks is hebben we de tienernevendienst frequentie 
verhoogd naar 2x/maand.  
 
Vier keer per jaar hebben we een jeugddienst, 2x voor 12- en 2x voor 12+ 
 
De jeugd wordt bij de diaconie en pastoraat betrokken door ze mee te laten helpen bij het 
collecteren en bij goede doelen acties ( zoals voor Dorcas, de Schoenendoosactie, kaarten 
maken voor ouderen/eenzamen, helpen bij het ouderendiner) 
 
Kinderkoor de Regenboog heeft na een dip in het aantal kinderen gelukkig weer nieuwe 
aanwas gekregen. 13 april 2019 vierden ze hun 20-jarig jubileum met een concert samen 
met Marcel Zimmer en kregen ze nieuwe T-shirts.   
 
Met het jeugdwerk van Rhoon hebben we ook een aantal gezamenlijke activiteiten voor de 
jeugd georganiseerd, waaronder in 2019 het concert van Dimensions. Vanwege Covid-19 kon 
in 2020 het concert van Watoto children’s Choir uit Oeganda niet doorgaan.  
 
Afgelopen jaar is er vanuit het jeugdwerk weinig contact geweest met de directie van 
basisschool De Parel. Op de school zijn veel wisselingen geweest bij de directie en in het 
team. Wel heeft basisschool De Parel in beperkte mate meegedaan met de 
Schoenendoosactie en met een aantal diaconale activiteiten. Nu er een nieuwe directeur is, 
die ook aangegeven heeft dat hij graag kennis wil maken, zal er begin van het nieuwe 
schoolseizoen 2020-2021 contact gelegd worden. Hopelijk kan dit leiden tot een 
meer/intensievere samenwerking tussen de basisschool en het jeugdwerk van de kerk. 
 
Er zijn ook een aantal app groepen opgericht waarin we de jongeren benaderen bij 
activiteiten aangezien deze leeftijd het kerkblad niet leest.  
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2. Wat is onze droom/visie 

 
Jongeren/kinderen zijn onderdeel van de gemeente van Christus en daarmee de 
belangrijkste bouwstenen van de kerk van de toekomst. De Christelijke gemeente heeft de 
taak en roeping om deze jonge bouwstenen te koesteren en bekend te maken met het 
evangelie en het Woord van God. 
Het is van belang kinderen en jongeren te motiveren bij de kerk te blijven. Wij denken dat 
het erg moeilijk is om alleen te geloven. De kerk/gemeente is een plek om samen te dienen. 
Het is een plek om te leren en God te ontmoeten. 
De jeugd heeft recht op een volwaardige plaats binnen de gemeente.  
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de kinderen/jongeren in hun midden en dient er voor 
zorg te dragen dat zij kunnen groeien naar zelfstandig geloven binnen de gemeente. 
Getracht wordt de jeugd, ieder op zijn eigen leeftijdsniveau, bekend te maken met het 
evangelie en met wat dat in hun leven zou kunnen betekenen. Doel is de jeugd van jongs af 
aan te begeleiden tot zelfstandigheid in het geloof. De kinderen/jongeren kunnen op deze 
manier groeien in het geloof, waarbij ze op hun eigen wijze een bijdrage mogen leveren aan 
de gemeente en uiteindelijk zelf de keuze kunnen maken om bij de gemeente te horen.  
Het jeugdwerk heeft verder als doel de onderlinge ontmoeting te stimuleren, waardoor de 
band met de gemeente verder wordt versterkt. Onderlinge vriendschappen zijn een 
belangrijke stimulans om bij de kerk betrokken te blijven.  
Hoe ouder de jeugd wordt des te meer verantwoordelijkheid we ze willen geven bij het 
invullen van de eredienst en de toerustingsprogramma, maar ook bij het maken van beleid. 
 
We willen graag een open gemeente zijn.  Behalve de ‘eigen’ jeugd moeten we ook oog 
hebben voor kinderen buiten de kerkelijke gemeente. Het zou mooi zijn als hierin een 
samenwerking ontstaat tussen de gemeente en de Christelijke (en niet Christelijke) 
basisscholen in het dorp. We zien het als onze taak om op een laagdrempelige manier ook 
deze kinderen kennis te laten nemen van het evangelie en het werk van onze kerk. 
 
Het jeugdwerk biedt in haar activiteiten een veilige plek waar de jeugd op kerkelijk terrein 
zichzelf kan zijn. Waar ze kunnen en mogen leren en ontdekken hoe ze hun geloof beleven 
en op welke wijze ze dit tot uiting (willen) laten komen.  
Binnen het Christelijke geloofskader willen we in samenwerking met de jeugd activiteiten 
voor hen opzetten. Het moeten activiteiten zijn die de kinderen/jongeren aanspreken en 
verbinden. Er is hierbij een wisselwerking tussen jong en oud voor nodig. De volwassenen 
kunnen van de jeugd leren en andersom.   
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3. Doel 
 
De jeugd (van 0 t/m 21) zo toerusten, dat zij op grond van een Bijbelse visie keuzes kunnen 
maken in persoonlijk leven, kerk en samenleving. Ze worden van jongs af aan begeleid tot 
zelfstandigheid in het geloof. Naast de hele jonge jeugd, die meestal nog wel met de ouders 
meekomt, proberen we ook onze aandacht te houden op de jongeren van de middelbare 
schoolleeftijd, omdat het voor hen niet meer vanzelfsprekend is dat ze naar de kerk komen.  
 
 
4. Uitwerking doel 
 
We bieden voor iedere leeftijdsgroep een structurele activiteit in dienen, leren, ontmoeten 
en vieren. Hierbij zijn de kernwaarden:  

• gastvrijheid 

• laagdrempelig 

• eigentijds 

• passend bij de belevingswereld van jongeren 

• open gemeente  

Hierbij vinden we ook belangrijk: 

• het luisteren naar de jongeren en bereid zijn hun ideeën mee te nemen in de 
ontwikkeling van activiteiten; regelmatig evalueren, follow-up genereren etc.  

• het samenwerken met andere ……, zoals (Christelijke) gemeentes, scholen en 
jongereninstanties.  

• hierbij is de gemeente één van de ‘hulpen’ voor de opvoeders. Er wordt dus ingezet 
op de jeugd zelf, maar ook op degenen die de jeugd opvoeden. Tijdens de doop 
worden door de ouders plechtige dingen beloofd, maar ook de gemeente belooft hen 
hierin te ondersteunen. 

• relaties en verbondenheid spelen een belangrijke rol. Het gaat om een relatie met 
God, maar evenzeer om relaties met leiding, ouders, ouderen, mensen binnen en 
buiten de gemeente en natuurlijk leeftijdsgenoten. Onderlinge ontmoeting staat 
hierbij centraal. 

• als jeugdouderlingen willen we omzien naar jongeren in vreugde en verdriet. Het 
jeugdpastoraat is nu bij de jeugdouderlingen belegd. We benaderen de jongeren 
waarvan we weten dat hiervan sprake is.   

Dienen:  de jeugd betrokken maken met diaconie en pastoraat. De jeugd doet mee, denkt 
mee en is betrokken bij de dienst in de kerk.  
Leren: voor alle leeftijdsgroepen moet er een passende catechese (achtige) vorm gevonden 
worden, passend bij de belevingswereld van de jongeren. Het moet laagdrempelig zijn en 
het moet de jongeren aanspreken.  
Ontmoeten: er is een compleet programma aan activiteiten voor de jeugd waarbij er voor 
iedere leeftijdsgroep minimaal één structurele activiteit per jaar wordt aangeboden waarin 
de ontmoeting centraal staat.  
Vieren:  regelmatig moet er een bijzondere dienst zijn, waar een specifieke leeftijdsgroep 
centraal staat. Het groot maken van Gods naam is belangrijk. 
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5. Factoren die van invloed zijn op jeugdbeleid 
 
Er zijn  verschillende partijen die (in meer of mindere mate) invloed hebben op jeugd en het 
jeugdbeleidsplan. We kunnen dan denken aan de ouders, leiding, jeugdouderlingen, 
kerkenraad en predikant.  
 
5.1 Jeugdbeleid en ouders 
Ouders spelen een hele belangrijke rol als het gaat om geloofsopvoeding. Bij de doop 
beloven ze hun kinderen op te voeden met het Woord van God. Het is mooi als ouders het 
geloof voorleven, ze de kinderen stimuleren voor de georganiseerde activiteiten en als wij ze 
mogen betrekken bij het jeugdwerk door hen bv. als leiding in te schakelen bij de diverse 
activiteiten. 
 
5.2 Jeugdbeleid en leiding 
Onmisbaar voor jeugdwerk zijn enthousiaste leiders van verschillende jeugdactiviteiten. Zij 
kunnen een stimulans zijn voor de jongeren om te komen, maar ook een reden voor ouders 
om hun kinderen te motiveren om te gaan. Leiders van verschillende jeugdactiviteiten 
kunnen een inspiratie zijn voor de jongeren. Hierdoor blijven ze bijeenkomsten bezoeken, 
horen ze meer over God en kunnen zodoende beter groeien in hun geloof. Daarom is een 
eerste vereiste dat een leider of een andere vrijwilliger binnen het jeugdwerk zijn taak 
serieus neemt. Als jeugdleiding ben je niet voor jezelf bezig maar samen aan Gods werk! 
Waar nodig bestaat de mogelijkheid tot het volgen van cursussen en aanschaffen van 
literatuur.  
 
5.3 Jeugdbeleid en jeugdouderlingen 
De jeugdouderlingen zijn in eerste plaats verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Zij hebben 
een communicatieve, pastorale en coördinerende taak en in de praktijk ook vaak een 
uitvoerende. Het uitvoeren is ook belangrijk om de feeling te houden met de jeugd en de 
leiders van verschillende jeugdactiviteiten. De jeugdouderling maakt onderdeel uit van de 
kerkenraad en draagt hierin specifiek verantwoordelijkheid voor de jeugd (en geeft hen een 
stem) en algemeen voor de hele gemeente.  
 
Het volgen van cursussen en het aanschaffen van literatuur behoren tot de mogelijkheden 
om te zorgen dat de jeugdouderling toegerust blijft/wordt. 
Het is belangrijk dat de contacten onderhouden worden/blijven met pastorale ouderlingen 
en diakenen om zoveel mogelijk samen te werken en kennis over te dragen. Het stimuleren 
van medeambtsdragers tot samenwerking met jongeren die betrokken zijn of tot het 
betrekken van jongeren bij pastoraal en diaconaal werk is een specifieke taak.  
 
5.4 Jeugdbeleid en kerkenraad en predikanten 
De predikant heeft de eindverantwoordelijkheid over de inhoud van de catechisatie en de 
kinder-/tienernevendienst. Ook geeft de predikant vorm aan de integratie van de jeugd in de 
zondagse dienst (bijvoorbeeld d.m.v. het kind van de zondag, een praatje met de kinderen).   
Predikant en kerkenraad ondersteunen de jeugdouderlingen in hun werk en dragen er aan 
bij dat de jeugdouderlingen toegerust worden. We verwachten dat de predikant betrokken 
is bij de jeugd en bij de activiteiten die voor de jeugd georganiseerd worden (bijvoorbeeld 
aanwezigheid bij de startdag, het kamp). 
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6 Communicatie/vergaderen/vrijwilligers. 
 
Jeugdwerk bestaat niet alleen uit activiteiten en beleid. Er komen voor een goed draaiend 
jeugdwerk nog veel meer aspecten kijken. 
Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het volgende: 

• Communicatie met jeugd, ouders, kerkenraad en leiding is essentieel voor een goed 
draaiend jeugdwerk. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de moderne 
communicatietechnieken (WhatsApp, Facebook, e-mail, Instagram, kerkblad, 
beamer), maar het persoonlijk contact blijft vooral belangrijk. 

• Jeugdouderlingen vergaderen regelmatig met elkaar. Ze nemen deel aan de 
kerkenraad. Ook zijn er vergaderingen met de predikant en de jeugdleiding. 

• Zonder vrijwilligers geen jeugdwerk, we zijn er ons van bewust hoe belangrijk zij zijn. 
Het is belangrijk dat we persoonlijke waardering uiten. 

• De uitgevoerde activiteiten worden steeds geëvalueerd door middel van een jaarlijks 
overleg voor alle leiders van de verschillende jeugdactiviteiten.  
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7 Begroting en financiën. 
Het jeugdwerk staat als vaste post op de begroting van de gemeente. Jeugd is belangrijk. 
Daar is geld voor nodig.  Kosten direct gerelateerd aan de zondagen (zoals 
kindernevendienst, tienernevendienst en jeugddienstcommissie) en catechisatie worden 
direct bij de penningmeester gedeclareerd.  
Voor activiteiten van het jeugdwerk hebben de jeugdouderlingen een eigen financiële kas. 
Eén van de jeugdouderlingen beheert deze financiën. Goede afspraken zijn nodig tussen 
jeugdouderlingen, diaconie en CvK. Inkomsten, zoals bijv. vanuit Koningsdag en de 
Amaryllisactie, zullen in de kas terecht komen. De afgelopen jaren hebben we daarmee 
voldoende geld opgehaald om het jeugdwerk te kunnen bekostigen en is geen aanvulling 
vanuit de kerk nodig geweest. Wel is er de laatste jaren een collecte geweest voor de kosten 
van het ouderendiner daar dit niet alleen jeugdwerk, maar ook diaconaat betreft. Er zijn ook 
jeugdactiviteiten die zichzelf bedruipen, zoals het kinderkoor De Regenboog en de 
Jeugdclub. 
Geld is beschikbaar voor het jeugdwerk, mocht daar door een groep om gevraagd worden, 
maar structureel wordt er niet aan een activiteit geld gegeven.  
 


