Beleidsgedachten
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2011-2015

Opgesteld door:
Jeugdouderlingen: Thea van Dekken, Sybe Vrieswijk en Natasja de Wal
Jeugd- en Jongerenwerker: Anne-Willem Hoekstra
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Inleiding
Vanuit de visie: In genade geroepen tot dienst, welke door de kerkenraad is vastgesteld hebben we
hieraan vast beleidsgedachten voor het jeugd- en jongerenwerk opgesteld.
Het was één van de taken van de jongerenwerker, om hiermee aan de slag te gaan. We hebben
kunnen constateren, dat het proces naar een beleidsplan toe een goed proces is, omdat we juist dan
komen stil te staan bij de vraag: waarom willen we eigenlijk jeugd- en jongerenwerk doen?
Vervolgens ook de vraag, wat willen we met het jeugd- en jongerenwerk bereiken?
We hebben in deze beleidsgedachten welke u nu in handen heeft, getracht een praktische lijn uit te
zetten welke uitvoerbaar is. We wilden niet een document creëren, wat enkel in de kast komt te
liggen. Nee, voor de gedachten die we hebben opgesteld willen we ons samen als jeugd- en
jongerenwerk sterk maken om onze doelen te realiseren. We hopen dat de kerkenraad en de hele
gemeente ons stimuleert en aanmoedigt, ook al zij het alleen al door gebed om hier voortvarend
mee aan de slag te gaan! Al onze plannen en gedachten zijn afhankelijk van Gods zegen!
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Beleidsgedachten jeugd- en jongerenwerk 2011-2015
Visie: Door het Woord van God centraal te stellen in onze activiteiten krijgen we een levend en
enthousiast jeugdwerk.
Missie: Jongeren leren Jezus Christus kennen en vormen samen een hechte groep, waarin de kerk als
een fijne plek wordt ervaren.
Mission Statement: Jij maakt het verschil!
Waarom willen we nou dat jongeren het verschil maken?
Vanuit het jeugdwerk willen we de jongeren toerusten in het volgende: Jongeren mogen steeds meer
gaan beseffen dat ze door God uniek geschapen zijn met hun eigen gaven en talenten (vgl. Ps.139;
1.Kor.12). Jongeren zitten in een fase dat ze veranderen. Ze merken het in hun lijf, op school, in
keuzes die ze maken. Jongeren gaan op zoek naar hun identiteit en krijgen een identiteit. Deze
zoektocht kan best veel onzekerheid geven. Jongeren kunnen denken: ‘ik kan het niet, ik doe alles
fout.’ Wij willen in het jongerenwerk benadrukken, dat iedere jongere, groot of klein, zwart of blank
het verschil maakt, waardevol is en geaccepteerd door God! Als ze Jezus Christus gaan leren kennen
en de Heilige Geest in hun leven, is wat ze zelf nooit voor mogelijk hadden gehouden mogelijk! Ja,
dan mogen ze weten dat ze echt het verschil kunnen maken! Wij willen ze de ruimte bieden om zich
te ontplooien en daarin hun gaven en talenten te ontdekken. Zo willen wij hen helpen het verschil te
maken in het klein, maar misschien ook wel heel groot (in hun gezin, in hun familie, op school, in
onze gemeente, in Surhuisterveen, in Boelenslaan, in Friesland, in Nederland, in de wereld!!!) Zo mag
in het klein en in het groot zichtbaar worden wat geloven inhoudt!
Doelstellingen:
 Binnen het jeugdwerk werken we met gepassioneerde leiders, die wat ze zelf hebben
ontvangen ook weer willen doorgeven
 Leiders1 hebben hart voor kinderen en/ of jongeren
 Leiders gaan met kinderen en/ of jongeren een vertrouwensrelatie aan
 Het Woord van God, de Bijbel is de richtlijn/leidraad voor alle activiteiten
 Op een relevante eigentijdse manier wordt naar vormen en manieren gezocht om het
jeugdwerk aansprekend te laten binnenkomen
 Jongeren voelen zich thuis, gezien en worden aangesproken op de activiteiten/ meetings
 Jongeren/ leren God (voor het eerst) kennen en groeien in hun relatie met God
 Jongeren groeien in hun eigenwaarde (zelfbeeld)
 Jongeren vertrouwen elkaar en bouwen echte vriendschappen op
 Jongeren vormen samen een hechte (aanstekelijke) groep
 Jongeren kunnen ook buiten de activiteiten een beroep doen op hun jeugdleider
 Jongeren ontdekken hun gaven en talenten
 Jongeren zetten hun gaven en talenten in ten behoeve van het jeugdwerk/ de gemeente
 Jongeren geven door wat zij hebben ontvangen
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Leiders: denk aan kinderwerkers, jeugdleiders
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Belangrijke pijlers in de doelstellingen:
Gepassioneerd, gevuld, aanstekelijk, relationeel, groeiend, gezellig en echt jeugdwerk!
Strategie2:








2
3

J&J-werker en jeugdouderlingen zoeken bij genoemde activiteiten leiders (als deze stoppen,
of er extra leiding nodig is)
Leiders worden( indien mogelijk) gescreend op bovenstaande gedachten, herkennen ze
zichzelf hierin en klopt dit ook met hun verlangen voor het jeugdwerk?
Leiders worden toegerust voor hun taak door de J&J-werker en of jeugdouderlingen
Leiders zijn bereid om aan toerustingscursussen deel te nemen
Leiders bereiden de activiteiten thuis goed voor en nemen de jongeren mee in gebed
J&J-werker en jeugdouderlingen zijn voor bepaalde onderdelen verantwoordelijk van de
hieronder genoemde activiteiten (zie ook organogram)
In de verschillende groepen zijn de activiteiten passend bij hun leeftijd, belevingswereld en
indien mogelijk moeilijkheid (maar lastig als iemand van kaderberoepsniveau en VWO bij
elkaar zitten)
o Er worden passende materialen bij elke groep gezocht
o In principe niveaus verdeeld over de leeftijdsgroepen
o Elke leeftijdsgroep heeft de mogelijkheid mee te doen aan een activiteit
o (Elke activiteit heeft een eigen beleid gefundeerd op bovenstaande ideeën)
 Kinderwerk3
 Kinderoppas
 Kindernevendienst
 Kinderclubs
 Jatov
 Groep 7 (basiscatechese, feitjes, dingen leren)
 Groep 8 (basiscatechese, feitjes, dingen leren en eigen mening leren
formuleren)
 Klas 1 en 2 (basiscatechese, basisbeginselen van het geloof, gericht
op dingen waar de jongeren tegen aan lopen op hun nieuwe school
en in hun leven. Belangrijke inbreng eigen ervaringen)
o Niet genoemd, wel aan de orde. Relatiegericht, inbreng van
spellen etc.
 Tienerdienst
 12-18 jaar (1x in de maand tienerdienst onder de tijd van de kerk)
 Rock Solid/ iets anders
 Klas 3,4 (Basisbeginselen geloof verder laten doorwortelen,
praktische en ervaringsgerichte meeting)
o Niet genoemd, wel aan de orde. Relatiegericht, inbreng van
spellen etc.

In de bijlage vindt u het organogram, wat de lijnen binnen het jeugdwerk inzichtelijk maakt
Het beleid van het kinderwerk is te zien vanaf pagina 4
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Solid Friends
 16-17 jr. (Jongeren helpen verder te groeien in relatie met God en
elkaar. Jongeren maken keuzes voor Hem)
 Meetingmoment 17+
 17-23 jr. (Basisbeginselen worden eigen waarden, discipelschap;
nieuwe generatie jeugdleiders)
 23+ groep
 23-30 jr. (Basisbeginselen worden eigen waarden, discipelschap;
nieuwe generatie jeugdleiders)
Ieder jaar wordt dit brede jeugd- en jongerenbeleid geëvalueerd in het
jeugdouderlingenoverleg en/ of de jeugdraad, om beleidslekken tegen te gaan en te toetsen
of de huidige gang van zaken klopt met de visie.

5

Beleid voor het kinderwerk4
Inleiding
Zoals u bij de strategie van de beleidsgedachten al las is het wenselijk dat elke activiteit zelf
ook een concrete beleidslijn voor de toekomst uiteenzet.
Zo is het kinderwerk hier ook enthousiast mee bezig geweest5, door een visie, missie en
beleid voor 2011-2012 op te stellen. Hieronder ziet u het resultaat, wat praktisch uitvoerbaar
is.

VISIE
Gods Liefde ontvangen en doorgeven
"Laat de kinderen tot Mij komen, houdt ze niet tegen......" (Markus 10:14, Matth. 19:14)

Aansluitend bij de visie die is vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente
Surhuisterveen-Boelenslaan,
“In genade geroepen tot dienst”, hebben wij de volgende visie m.b.t. het kinderwerk:
aanstekelijk en zichtbaar kinderwerk op een duidelijke plaats in een open kerkgemeenschap
door een groep goed toegeruste kinderwerkers, die zelf ook groeit in haar verlangen om
kinderen bekend te maken met het evangelie en daardoor ook bereid is kinderen de ruimte
te geven om te groeien in geloof. Zo leren kinderen al vroeg Jezus te volgen en Zijn Liefde
door te geven aan de mensen om hen heen.
In samenwerking met de ouders/verzorgers willen we de kinderen een stevige geloofsbasis
geven, waarop ze kunnen terugvallen in deze snel veranderende en weerbarstige wereld. Dit
op zo'n manier dat ze zullen opgroeien tot weerbare en verantwoordelijke christenen, die
leren wat ze door hun geloof kunnen betekenen voor de mensen om hen heen.
Wij zijn er van overtuigd dat wij in dit alles afhankelijk zijn van God en van voortdurend en
aanhoudend gebed vanuit de hele gemeente voor ieder kind en voor iedere kinderwerker.
Wij geloven dat ieder kind door God uniek is geschapen en door Hem wordt geliefd. Zo heeft
God voor elk kind een taak om Hem te dienen. Met de Bijbel als leidraad en uitgangspunt,
wordt kinderen de weg gewezen naar God, wiens Zoon zegt:
"Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet!"
4

Onder kinderwerk verstaan we: kinderoppas, kindernevendienst en kinderclub.
Het visiecommité bestond uit: Marga van Dijk, Joke Quarré , Babs Santema, Mattie van der Veen en
Natasja de Wal.
5
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MISSIE kinderwerk Protestantse Gemeente
Surhuisterveen-Boelenslaan:
Kinderen leren Gods liefde ontvangen en doorgeven

G ebed

Gebed is de dragende factor van het kinderwerk

R elatie

Vanuit de relatie met God werken aan de relatie met
de kinderen en met elkaar

O nderwijs
O marmen
T huis

Bijbelonderwijs voor kinderwerkers en kinderen
Gemeente omarmt het kinderwerk dat een integraal
onderdeel van de gemeente vormt
Kinderwerk en geloven thuis gaan hand in hand

Onze missie is G R O O T

7

BELEID kinderwerk seizoen 2011-2012

G ebed

Gebed is de dragende factor van het kinderwerk
Elke kinderwerker zal ervan doordrongen moeten worden dat het gebed
centraal zal komen te staan binnen elk aspect van het kinderwerk. Daarom
zullen er een aantal teambuildingsavonden georganiseerd worden waarin
zowel theoretisch als praktisch met het gebed aan de slag wordt gegaan. Het
uiteindelijke doel is dat kinderwerkers elkaar en de kinderen omringen met
gebed en dat het gebed leidend wordt voor de voorbereiding en (de opzet van)
de kindernevendienst.

R elatie

Vanuit de relatie met God werken aan de relatie met
de kinderen en met elkaar
Voor het overbrengen van het geloof op de kinderen is het belangrijk dat de
kinderwerker een persoonlijke relatie heeft met God. Een relatie die niet
alleen met het verstand, maar ook met hart en handen gestalte krijgt. Door
gebed en onderwijs zal deze relatie groeien en dat zal in het komende jaar al
zijn vruchten afwerpen voor de kindernevendienst.

O nderwijs

Onderwijs vanuit de bijbel voor kinderwerkers en kinderen
Het is niet alleen een doelstelling om met toegewijde maar ook met toegeruste
kinderwerkers aan de slag te gaan. Daarom zullen kinderwerkers zoveel
mogelijk gemotiveerd worden om de Bijbelcursus ‘Leren leven in
de kracht van Jezus’ te gaan volgen. De kinderen worden onderwezen uit
de methode ‘Vertel het maar’.

O marmen

Gemeente omarmt het kinderwerk dat een integraal
onderdeel van de gemeente vormt
Om de gemeente te betrekken bij het kinderwerk moet zij worden voorgelicht
over de visie en de missie van het kinderwerk. Voor het integreren van het
kinderwerk in de gemeente zal de gemeente gevraagd worden om
gebedsondersteuning.

T huis

Kinderwerk en geloven thuis gaan hand in hand
In het komende seizoen zijn er ten aanzien van de thuisbasis van de kinderen
nog geen specifieke doelstellingen. Via de gemeente zullen de ouders/
verzorgers voorgelicht worden over de visie en de missie van het kinderwerk.
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