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Inleiding 
 
Het jeugdwerk is een belangrijk onderdeel van een kerkelijke 
gemeente. Voor kinderen zijn clubs en activiteiten in de kerk 
immers van groot belang voor de geloofsontwikkeling.  
 
Niet alleen de jeugd en de activiteiten, zeker ook de 
jeugdleiders zijn van cruciaal belang. Enthousiaste 
vrijwilligers die weten wat er leeft en het geloof op een 
aansprekende manier weten over te dragen, maken het 
verschil. 

De Jeugdraad heeft van de Kerkenraad opdracht gekregen 
om het jeugdbeleid voor de komende jaren uit te werken in 
een nieuw beleidsplan. Het laatste jeugdwerkbeleidsplan 
betreft de periode 2012-2016 en is dus inmiddels verlopen. In 
het beleidsplan 2018-2022 wordt beschreven waar we, stap 
voor stap, in de komende periode naar toe willen groeien. 

We willen ons jeugdwerk graag proactief inrichten met als 
doel jeugd (zowel binnen als buiten onze gemeente) tot Zijn 
leerlingen te maken. Dat brengt in sommige gevallen 
veranderingen met zich mee. Het eventueel doorbreken van 
huidige patronen vraagt overdenking, tijd en openheid. 

In het jeugdwerk van de Andreaskerk verlangen wij ernaar 
het verschil te maken in de levens van de kinderen die door 
God op ons pad worden gebracht. Zodat ook zij op hun 
beurt weer het verschil naar anderen toe kunnen maken! 

Namens de Jeugdraad, 
Alina van Wilgenburg 

Erik Posthouwer 
Gerlof Koopmans 

Juli 2018 

  

Scan de QR-code en 

bekijk ons filmpje! 

In het 
beleidsplan 

gebruikte 
begrippen 

• • • 

 

JEUGD 
Iedereen van 0 t/m 25 
jaar. 

JEUGDLEIDER 
Iedereen die leiding 
geeft aan een jeugd-
activiteit. 

COÖRDINATOR 
Schakel tussen 
jeugdactiviteit en het 
‘Jeugdwerk 
Coördinatoren Overleg‘ 
(JCO). 

JEUGDRAAD 
De ‘Jeugdraad‘ (JR) 
bestaat uit de kerkelijk 
werker, 
jeugdouderlingen en 
jeugddiakenen. 

JEUGDWERK 
COÖRDINATOREN 
OVERLEG 
Het ‘Jeugdwerk 
Coördinatoren Overleg’ 
bestaat uit de JR en de 
coördinatoren van de 
jeugdactiviteiten. 
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1 Missie en visie 
 

Wat voor gemeente wil God dat we zijn? Dat is een grote vraag. Als Andreaskerk zoeken we 
samen naar een antwoord. We willen duidelijk maken wie we zijn en waar we naar 
verlangen, voor: 

• gasten en geïnteresseerden, ben ik welkom en voel ik me aangesproken? 
• nieuwe leden, hoe en waar kan ik bijdragen? 
• de gehele Andreaskerk, vanuit welk toekomstperspectief maken we keuzes als het gaat 

om liturgie, mensen, tijd, gebouw, geld, … ? 

Het antwoord op deze vraag wordt ook wel de ‘missie en visie’ 1 van de kerk genoemd. In het 
jeugdwerk willen we vanuit diezelfde missie en visie werken. 
 

1.1 Missie 

Wat is het bestaansrecht, de opdracht van de Andreaskerk; waar staan we voor?  
Als onze missie ervaren we de opdracht die Jezus ons heeft meegegeven: “Ga dus op weg en 
maak alle volken tot mijn leerlingen”, Matteüs 28:19. De naamgeving van onze gemeente, 
Andreaskerk, verwijst daar naar: “En hij (Andreas) leidde hem tot Jezus”, Johannes 1:43. Dat 
willen we uitdragen.  
Vertaald naar het jeugdwerk betekent deze opdracht: “Ga op weg en maak alle jongeren tot 
mijn leerlingen”. Dit mag leidend zijn bij de organisatie en invulling van onze activiteiten.  

We willen doorgeven wat we zelf ontvangen. Ons verlangen voor het jeugdwerk wordt 
prachtig weergegeven in Psalm 78:4: “Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij 
zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, 
van de wonderen die hij heeft gedaan.” 
 

1.2 Visie 

Welk toekomstbeeld hebben we van onze Andreaskerk; waar gaan we voor?  
Bijbels geformuleerd: hoe geven we gestalte aan het Lichaam van Christus in Putten?  
De visie is uitgewerkt in drie onderdelen. Voor elk onderdeel is de richting van onze 
verandering geformuleerd, die we waar mogelijk ook binnen het jeugdwerk willen volgen: 

• leerling zijn (gemeentelid)  
van kerkganger naar leerling 

• gemeenschap zijn (de gemeente) 
van ‘kerk met activiteiten’ naar onderling verbonden groepen actieve gemeenteleden 

• geloofscommunicatie (in contact met elkaar en onze omgeving) 
van ‘naar binnen gericht’ naar ‘naar buiten gericht’ 

1 Zie voor de volledige tekst http://andreaskerkputten.nl/visie-missie en http://andreaskerkputten.nl/wp-
content/uploads/2016/10/Missie-en-Visie-Andreaskerk-werkversie-site.pdf 

http://andreaskerkputten.nl/visie-missie/
http://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2016/10/Missie-en-Visie-Andreaskerk-werkversie-site.pdf
http://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2016/10/Missie-en-Visie-Andreaskerk-werkversie-site.pdf
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1.3 Weid mijn lammeren 

Bovengenoemde veranderingen kun je als kind normaal gesproken niet zelfstandig 
bewerkstelligen. Daar heb je de hulp van anderen uit de gemeente bij nodig.  
 
In de Bijbel wordt de kerk nogal eens vergeleken met een kudde schapen. Jezus geeft Petrus 
de opdracht voor zijn kudde schapen te zorgen, ook voor de lammeren (Johannes 21:15-17). 
Een mooie vergelijking als je bedenkt hoe herders met hun schapen omgaan. Een herder 
gaat elke dag met de schapen op pad, leidt ze naar mooie stukjes gras en naar koel water. 
Omdat hij elke dag met hen optrekt kent hij ze goed en weet wat hun nukken en 
eigenaardigheden zijn. Als een schaap is afgedwaald, zoekt hij het en brengt het terug bij de 
kudde. Een ziek schaap verzorgt hij liefdevol. Ook wij dragen zorg voor een stukje van Jezus’ 
kudde, maar Hij blijft de Herder. 
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2 Het jeugdwerk anno nu 
 

Binnen de Andreaskerk is de groep ‘jeugd’ goed vertegenwoordigd.  
Meer dan een derde van het aantal leden valt in de categorie 0-25 jaar (1231 personen):  

 
In de Andreaskerk is in de loop van de jaren een breed aanbod aan activiteiten voor deze 
jonge gemeenteleden ontstaan. Voor elke leeftijdsgroep, van de allerjongste kinderen tot de 
volwassen jeugd, wordt er wel een club of activiteit georganiseerd.  
Sommige activiteiten bestaan al jaren in min of meer dezelfde vorm, andere activiteiten 
kennen een kortere geschiedenis. Soms verdwenen clubs, maar vaak verschenen ze later 
weer in een gewijzigde vorm.  

Uiteindelijk is de conclusie dat er anno 2018 sprake is van een actief en bloeiend jeugdwerk. 
Daarbij mogen we God dankbaar zijn voor de grote groep gepassioneerde vrijwilligers die 
het jeugdwerk in de Andreaskerk mede mogelijk maakt. 
 

2.1 Uitdagingen 

Natuurlijk zijn er uitdagingen. De maatschappij verandert, de jeugd verandert, en we zullen 
daar in het jeugdwerk op moeten inspelen. 

Daarom willen we inhoudelijk stilstaan bij alle activiteiten. Er komen vragen aan de orde als: 
Wat is bij elke club de invulling van de missie? Passen de gebruikte methodes nog bij onze 
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missie en visie? Zijn er activiteiten die anders dan voorgaande jaren kunnen worden 
geregeld? Welke keuzes willen we in financiële zin maken?  

Daarnaast hebben we in het voorjaar van 2018 met elke club/activiteit de organisatie en 
aansturing onder de loep genomen, en waar nodig verbeteringen besproken en 
doorgevoerd. Deze gesprekken zullen de komende jaren gaande blijven. 

Ook ervaren we dat de opvolging en doorstroming van leiders binnen het jeugdwerk niet als 
vanzelf gaat. Het risico bestaat dat het wegvallen van bestaande leiding, vanwege het 
ontbreken van opvolging, niet kan worden opgevangen.  
Als Jeugdraad willen we daarom actief werk maken van het ‘opleiden’ van de jeugdleiders 
van de toekomst. Een voorstel hiervoor wordt apart uitgewerkt. 

Genoeg om de komende jaren mee aan de slag te gaan! 
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3 Cultuur 
 

Vanzelfsprekend is het belangrijk om een cultuur te creëren waarin het jeugdwerk tot volle 
bloei kan komen. Optimale omstandigheden waarin zowel jeugd als jeugdleiders tot hun 
recht komen en kunnen groeien. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar?  
 
Allereerst willen we werken volgens een aantal kernwaarden, die de basis zijn voor het 
jeugdwerk binnen de Andreaskerk: 

• Jezus centraal;  
• gebed onmisbaar; 
• vertrouw elkaar; 
• wees betrouwbaar; 
• corrigeer in liefde (spreek elkaar in liefde aan); 
• blijf gezond. 

 

Actief zijn als jeugdleider is een mooie maar ook verantwoordelijke taak. Een goede invulling 
kost tijd, investering en betrokkenheid. Daarom vragen wij van een jeugdleider: 

• hart voor God, hart voor de jeugd; 
• inzet voor de activiteiten van de club; 
• aanwezigheid bij trainings- en contactmomenten voor jeugdleiders; 
• commitment voor een afgesproken periode; 
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

De regeling ‘gratis VOG’ voor vrijwilligers binnen kerken is momenteel nog niet van kracht. 
Zodra hier meer over bekend is kan dit punt verder worden uitgewerkt. 
Zie ook de informatie op https://www.gratisvog.nl/voorwaarden/kerken. 

 
Daar staat tegenover dat elke jeugdleider verwachtingen mag hebben van degenen die het 
jeugdwerk aansturen: 

• hart voor God, hart voor de jeugd en jeugdleiders; 
• jeugdleiders worden niet overvraagd: iedereen heeft een duidelijke omschrijving van 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 
• er is een aanspreekpunt binnen de Jeugdraad; 
• de juiste middelen en materialen om de activiteiten zo goed mogelijk te kunnen 

uitvoeren; 
• goede trainingsavonden, investering in trainingen jeugdleiders; 
• jaarlijks gesprek: hoe gaat het met je, waar loop je tegenaan, wat heb je nodig? 
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4 Structuur 
 

Vanuit de onder ‘Cultuur’ beschreven kernwaarden willen we de komende jaren gaan 
werken in de volgende structuur. Deze structuur en bijbehorende aansturing wordt mede 
ingegeven door de bepalingen in de nieuwe Kerkorde en de nieuwe Plaatselijke Regeling. 
 

4.1 Plaats Jeugdraad binnen de kerkelijke organisatie 

De Andreaskerk heeft als Kerkordelijk model ‘een Kerkenraad met werkgroepen’. 
‘Werkgroep’ is de verzamelnaam voor ‘taakgroepen’ en ‘sectieteams’. 

De Jeugdraad is een taakgroep met een speciale opdracht vanuit de Kerkenraad. Een 
taakgroep bestaat uit één of meer ambtsdragers, van wie er tenminste één lid is van de 
Kleine Kerkenraad, alsmede uit een aantal leden van de gemeente. 

De verdeling van taken en bevoegdheden staat omschreven in een regeling die door de 
Kerkenraad (na overleg met de taakgroep) wordt vastgesteld. De Kerkorde bepaalt dat ‘de 
taakgroep werkt binnen het beleid van de Kerkenraad inzake het gehele leven en werken 
van de gemeente’. 

In het moderamenoverleg van 13 november 2017 is de opdracht als volgt beschreven: 

Een nieuw jeugdwerk beleidsplan zal worden gemaakt (mogelijk in het licht van de 
nieuwe kerkorde). Hierin willen we meenemen hoe het jeugdwerk wordt 
georganiseerd en wie waar verantwoordelijk voor is met de bijbehorende 
samenwerkingsafspraken. 
 

4.2 Rollen binnen het jeugdwerk 

We onderscheiden binnen het jeugdwerk verschillende rollen: 

• Jeugd 
alle 0-25-jarigen binnen de Andreaskerk (andere geïnteresseerde jongeren zijn welkom!); 

• Jeugdleider 
geeft leiding aan een jeugdactiviteit; 

• Coördinator 
schakel tussen jeugdactiviteit en het Jeugdwerk Coördinatoren Overleg; 

• Jeugddiaken 
adviserend en verbindend vanuit diaconie, jeugd diaconaal bewust en actief maken; 

• Jeugdouderling 
beleidsmaker, contactpersoon voor jeugdactiviteit; 

• Kerkelijk werker 
lid Kerkenraad, voorzitter Jeugdraad, voorganger, beleidsmaker. 
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4.3 Organisatie 

Binnen het jeugdwerk maken we onderscheid tussen de volgende geledingen: 
 
Jeugdleiders 

• iedereen die actief is in de leiding van een club of activiteit; 
• 2 keer per jaar wordt er een trainingsavond voor alle jeugdleiders verzorgd. 

 

Jeugdwerk Coördinatoren Overleg (JCO) 
• wordt gevormd door de kerkelijk werker, jeugdouderlingen, jeugddiakenen en 

clubcoördinatoren; 
• komt 3 keer per jaar bij elkaar: oktober, februari en mei. 

 
Jeugdraad (JR) 

• wordt gevormd door de kerkelijk werker, jeugdouderlingen en jeugddiakenen; 
• de kerkelijk werker is voorzitter en schakel naar Kerkenraad; 
• vormt het dagelijks bestuur; bepaalt de lijnen voor het komend seizoen, evalueert aan het 

eind van het seizoen; 
• bereidt vergadering Jeugdwerk Coördinatoren Overleg voor (begroting, pastoraat, 

trainingsavonden); 
• elke jeugdouderling heeft een specialisme (pastoraat, secretariaat/organisatie, financiën); 
• leden van de JR zijn contactpersoon voor een of meerdere clubs/activiteiten; 
• voorzitter heeft zitting in de Kleine Kerkenraad; 
• voorzitter wordt afgevaardigd naar de Pastorale Raad, bij afwezigheid waarneming door 

een jeugdouderling; 
• vergadert 6 keer per jaar: september, november, januari, maart, april, juli (heidesessie). 

 

Onderstaande afbeelding toont schematisch hoe het jeugdwerk binnen de Andreaskerk is 
georganiseerd. 

  



Maak het verschil 

Beleidsplan Jeugdwerk Andreaskerk Putten 2018-2022   |   pagina 10 

4.4 Clubs/activiteiten 

In het schema hieronder worden alle clubs en activiteiten voor de jeugd vermeld die onder 
verantwoording van de Jeugdraad vallen.  
Voor kinderkerk en hobbyclub (vermeld als ‘Andreasclub’) is onder voorbehoud uitgegaan 
van de structuur of invulling die in hoofdstuk 5 verder wordt toegelicht. 
Het overzicht wordt per club nog aangevuld met de invulling van de missie. 

Kinderen 
   

Club Leeftijds-
indicatie 

Aansturing Omschrijving 

Oppas 1-3 jaar 1 coördinator + 
groepje sleuteldienst 

Elke zondag tijdens beide ochtenddiensten 

Kinderkerk 1/2* groep 1/2 1 coördinator met 
groep leiding 

Elke zondag tijdens beide ochtenddiensten 

Kinderkerk 3/4*  groep 3/4 1 coördinator met 
groep leiding 

Elke zondag tijdens beide ochtenddiensten 

Kinderkerk 5/6* groep 5/6 1 coördinator met 
groep leiding 

Elke zondag tijdens beide ochtenddiensten 

Kinderkerk 7/8* groep 7/8 1 coördinator met 
groep leiding 

Elke zondag tijdens beide ochtenddiensten 

Activiteitencommissie 
kinderen* 

groep 1-8 1 coördinator met 
groep leiding 

Alle activiteiten om de kinderkerk heen, 
zoals kerstmusical, biddag/dankdag, 40-
dagentijd enzovoort. 

Andreasclub jong* groep 3/4/5 1 coördinator met 
groep leiding 

Elke 2 weken op vrijdagavond van 19.00 - 
20.00 uur 

Andreasclub oud* groep 6/7/8 1 coördinator met 
groep leiding 

Elke 2 weken op vrijdagavond van 19.00 - 
20.30 uur 

* In overleg met de leiding wordt (mogelijk) nog voor een andere naam gekozen 

 

Tieners 
   

Club Leeftijds-
indicatie 

Aansturing Omschrijving 

Catechese 12-17 jaar  1 coördinator met 
groep leiding 

Wekelijks op de maandag- en 
dinsdagavond. De inhoud is gericht op 
geloofsopvoeding. Op twee zondagen met 
iedereen eten, en na een kort programma 
samen naar de jongerendienst gaan.  

Alpha Youth 17-23 jaar 1 coördinator met 
groep leiding 

Van januari tot mei op zondagavond om 
18.00 uur. De inhoud is gericht op 
geloofsontwikkeling, in een gezellige 
setting. 

Rock Solid 12-15 jaar 1 coördinator met 
groep leiding 

3e zondag van de maand tijdens de late 
ochtenddienst. De inhoud is gericht op 
geloofsontwikkeling, in een gezellige 
setting. 

Relaxx 11+ jaar 1 coördinator met 
groep leiding 

Dit is 6x per jaar op zaterdagavond. De 
inhoud is gericht op vriendschap. Er is een 
korte opening, waarna er activiteiten 
gedaan worden 
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Impact 15-17 jaar 1 coördinator met 
groep leiding 

Eens in de zes weken tijdens de late 
ochtenddienst. De inhoud is gericht op 
geloofsontwikkeling, in een gezellige 
setting.  
Daarnaast vier keer een activiteit op 
zaterdagavond. De inhoud is gericht op 
gezelligheid. 

CrossPoint 18-25 jaar 1 coördinator met 
groep leiding 

Eens in de twee weken op zaterdagavond 
vanaf 20.30 uur. De inhoud is gericht op 
geloofsontwikkeling, in een gezellige 
setting. 

 
Opmerkingen 

• Elke groep zorgt naast een coördinator ook voor een vervangend coördinator. 
• Na de kerst zijn de groep 8'ers welkom bij Catechese en Rock Solid. 
• Na de kerst zijn jongeren vanaf 17 jaar welkom bij Alpha Youth. 

 

4.5 Overige activiteiten 

Er zijn diverse activiteiten die een of enkele keren per jaar worden georganiseerd. Deze 
activiteiten worden in een later stadium verder uitgewerkt. Hier is voor de zomer van 2018 al 
een voorzichtige start mee gemaakt. Het gaat om: 

• Biddag/Dankdag 
• Paasproject, Adventsproject kinderkerk 
• Kinderkerstfeest (groep 1/2/3/4) 
• Kerstmusical (groep 5/6/7/8) 
• Brugdienst 
• Diaconale acties: 

▪ 40-dagentijd (acties, boekje, Nacht van Hoop) 
▪ Kinderwinkel 
▪ Actie Schoenendoos 

• Gezinsdiensten 
• Grote Oversteek 
• Jeugdband 
• Jeugdpastoraat 
• Jongerendiensten 
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4.6 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden per club/activiteit 

Oppas 
Beschrijving 
Elke zondagochtend (en met Kerst) is er tijdens de ochtenddiensten oppas voor kinderen 
t/m 3 jaar in de gymzaal van de Van Damschool.  

Verantwoordelijkheden: 
• zorgen voor invulling en uitvoering van het oppasrooster; 
• samen met de oppassers zorgen voor een ordelijk verloop van de oppasdiensten; 
• jaarlijks maken van een begroting. 

 

Bevoegdheden:  
• benaderen van nieuwe leiding; 
• uitgaven doen binnen de ingediende en goedgekeurde begroting; 
• uitgaven die buiten de begroting vallen worden altijd vooraf met de contactpersoon 

vanuit de Jeugdraad besproken; 
• de coördinator heeft zitting in het Jeugdwerk Coördinatoren Overleg. 

 

Kinderkerk (basisschoolleeftijd) 
Beschrijving 
Elke zondagochtend (en met Kerst) is er tijdens een gedeelte van de ochtenddiensten 
kinderkerk voor kinderen uit groep 1-8 in ’t Voorhuys. De groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 hebben 
elk een eigen programma. De leiding is ingedeeld per leeftijdsgroep. Elke groep leid(st)ers 
wordt apart aangestuurd door een eigen coördinator. Vanaf januari kunnen de kinderen uit 
groep 8 eens per maand naar Rock Solid. 

Verantwoordelijkheden: 
• zorgen voor invulling en uitvoering van het rooster; 
• als team aan de hand van de methode invulling geven aan de kinderkerk; 
• bijwonen van de toerustingsmomenten die specifiek voor de kinderkerk worden 

ingepland; 
• jaarlijks maken van een begroting. 

Bevoegdheden:  
• benaderen van nieuwe leiding (in overleg met contactpersoon Jeugdraad); 
• uitgaven doen binnen de ingediende en goedgekeurde begroting; 
• uitgaven die buiten de begroting vallen worden altijd vooraf met de contactpersoon 

vanuit de Jeugdraad besproken; 
• de coördinatoren hebben zitting in het Jeugdwerk Coördinatoren Overleg. 

 
Activiteitencommissie kinderen (basisschoolleeftijd) 
Beschrijving 
Alle activiteiten om de kinderkerk heen, zoals kerstmusical, biddag/dankdag, 40-dagentijd 
enzovoort. 
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Verantwoordelijkheden: 
• zorgen voor een aantrekkelijke invulling van de activiteiten; 
• jaarlijks maken van een begroting. 

Bevoegdheden:  
• uitgaven doen binnen de ingediende en goedgekeurde begroting; 
• uitgaven die buiten de begroting vallen worden altijd vooraf met de contactpersoon 

vanuit de Jeugdraad besproken; 
• de coördinator heeeft zitting in het Jeugdwerk Coördinatoren Overleg. 

 

Andreasclub (jong/oud) 
Beschrijving 
Om de vrijdagavond (van september tot april) is er voor kinderen uit groep 3/4/5 en 6/7/8 een 
activiteit in de clubkelder (tegenover de keuken) in ’t Voorhuys.  
Er wordt gestart vanuit de Bijbel, hierover wordt kort doorgepraat en daarna is er tijd voor 
spel of creativiteit. 

Verantwoordelijkheden: 
• zorgen voor invulling en uitvoering van het rooster; 
• als team zorgen voor een aantrekkelijke invulling van de avonden; 
• jaarlijks maken van een begroting. 

Bevoegdheden:  
• benaderen van nieuwe leiding (in overleg met contactpersoon Jeugdraad);  
• uitgaven doen binnen de ingediende en goedgekeurde begroting;  
• uitgaven die buiten de begroting vallen worden altijd vooraf met de contactpersoon 

vanuit de Jeugdraad besproken; 
• de coördinator heeft zitting in het Jeugdwerk Coördinatoren Overleg. 

 

Catechese 
Hoewel catechese formeel geen onderdeel is van het jeugdwerk, willen we deze activiteit in 
het beleidsplan wel noemen. Dit omdat het dezelfde doelgroep betreft. 

Beschrijving 
Vanaf het gemeenteweekend tot ongeveer Pasen is er op een maandag- en dinsdagavond 
catechese voor jongeren van 12-17 jaar. Dit vindt plaats bij de catecheten (leiding) thuis, of in 
sommige gevallen in de jeugdkelder.  
Tijdens het seizoen 2018-2019 willen we ons bezinnen op de invulling in de komende jaren.  

 

Alpha Youth 
Beschrijving 
Alpha bestaat uit 10 interactieve meetings op zondagavond (januari tot mei), waarin 
jongeren van ongeveer 17-23 jaar open kunnen praten over de basis van het christelijk geloof. 
Tijdens jongerendiensten is er geen Alpha Youth. Er wordt gestart met een maaltijd. Daarna 
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luisteren we naar een kort, inspirerend verhaal en praten we daar met z’n allen over door. 
Alpha Youth vindt plaats in ’t Voorhuys en de jeugdkelder.  

Verantwoordelijkheden: 
• zorgen voor invulling en uitvoering van Alpha Youth; 
• als team zorgen voor een aantrekkelijke invulling van de avonden; 
• jaarlijks maken van een begroting. 

Bevoegdheden:  
• benaderen van nieuwe leiding (in overleg met contactpersoon Jeugdraad); 
• uitgaven doen binnen de ingediende en goedgekeurde begroting;  
• uitgaven die buiten de begroting vallen worden altijd vooraf met de contactpersoon 

vanuit de Jeugdraad besproken; 
• de coördinator heeft zitting in het Jeugdwerk Coördinatoren Overleg. 

 

Rock Solid 
Beschrijving 
Elke derde zondagochtend van de maand (van september tot juni) is er tijdens de late 
ochtenddienst voor jongeren van 12-15 jaar een programma gericht op geloofsontwikkeling 
en gezelligheid. Dit vindt plaats in de jeugdkelder. 

Verantwoordelijkheden: 
• als team aan de hand van de methode invulling geven aan Rock Solid; 
• als team zorgen voor een aantrekkelijke invulling van de bijeenkomsten; 
• jaarlijks maken van een begroting. 

Bevoegdheden:  
• benaderen van nieuwe leiding (in overleg met contactpersoon Jeugdraad); 
• uitgaven doen binnen de ingediende en goedgekeurde begroting;  
• uitgaven die buiten de begroting vallen worden altijd vooraf met de contactpersoon 

vanuit de Jeugdraad besproken; 
• de coördinator heeft zitting in het Jeugdwerk Coördinatoren Overleg. 

 

Relaxx 
Beschrijving 
Zes keer per jaar wordt er voor jongeren vanaf 11 jaar een leuke activiteit georganiseerd. 
Meestal wordt er gestart vanuit de jeugdkelder. 

Verantwoordelijkheden: 
• als team zorgen voor een aantrekkelijke invulling van de activiteiten; 
• jaarlijks maken van een begroting. 

Bevoegdheden:  
• benaderen van nieuwe leiding (in overleg met contactpersoon Jeugdraad); 
• uitgaven doen binnen de ingediende en goedgekeurde begroting;  
• uitgaven die buiten de begroting vallen worden altijd vooraf met de contactpersoon 

vanuit de Jeugdraad besproken; 
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• de coördinator heeft zitting in het Jeugdwerk Coördinatoren Overleg. 
 

Impact 
Beschrijving 
Eens in de zes weken op zondagochtend (van september tot juni) is er voor jongeren van 15-
17 jaar tijdens de late ochtenddienst een programma gericht op geloofsontwikkeling en 
gezelligheid. Hierbij wordt de methode Stay Steady van Youth for Christ gebruikt. Impact 
vindt plaats in de jeugdkelder. 
Daarnaast wordt er 4x per jaar een leuke activiteit op de zaterdagavond georganiseerd, 
eventueel in samenwerking met Rock Solid of Relaxx. Meestal wordt er dan gestart vanuit de 
jeugdkelder. 

Verantwoordelijkheden: 
• als team aan de hand van de methode Stay Steady invulling geven aan de 

bijeenkomsten; 
• als team zorgen voor een aantrekkelijke invulling van de bijeenkomsten; 
• jaarlijks maken van een begroting. 

Bevoegdheden:  
• benaderen van nieuwe leiding (in overleg met contactpersoon Jeugdraad); 
• uitgaven doen binnen de ingediende en goedgekeurde begroting;  
• uitgaven die buiten de begroting vallen worden altijd vooraf met de contactpersoon 

vanuit de Jeugdraad besproken; 
• de coördinator heeft zitting in het Jeugdwerk Coördinatoren Overleg. 

 

CrossPoint 
Beschrijving 
Om de week op zaterdagavond (van september tot juni) is er voor jongeren vanaf 18 jaar een 
programma gericht op geloofsontwikkeling en gezelligheid. Dit vindt plaats in de 
jeugdkelder. 

Verantwoordelijkheden: 
• als team zorgen voor een aantrekkelijke invulling van de avonden; 
• jaarlijks maken van een begroting. 

Bevoegdheden:  
• benaderen van nieuwe leiding (in overleg met contactpersoon Jeugdraad); 
• uitgaven doen binnen de ingediende en goedgekeurde begroting;  
• uitgaven die buiten de begroting vallen worden altijd vooraf met de contactpersoon 

vanuit de Jeugdraad besproken; 
• de coördinator heeft zitting in het Jeugdwerk Coördinatoren Overleg. 
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4.7 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden kerkelijk werker 

De Andreaskerk heeft in de persoon van Erik Posthouwer een kerkelijk werker in dienst, 
wiens werkzaamheden veelal te maken hebben met het jeugdwerk. Uit de huidige 
taakomschrijving (vastgesteld in de vergaderingen van de Kleine Kerkenraad van 14 februari 
2018 en de Grote Kerkenraad van 21 maart 2018) is het volgende van belang voor het 
jeugdwerk. 

De kerkelijk werker is momenteel verantwoordelijk voor: 

• opbouwen en onderhouden van een actief contactennetwerk met jeugd en jongeren; 
▪ betrekken en enthousiasmeren van jongeren bij het jeugdwerk, zoals actieve 

deelname aan de clubs, jongerendiensten etc. 
▪ het leggen van nieuwe (persoonlijke) contacten met jongeren 
▪ waarborgen en stimuleren van de input van jongeren in de dienst, dit niet 

alleen in jeugddiensten maar ook in andere diensten. 
• het catechesewerk; 

▪ organisatie, planning, bemensing, toerusting en coaching 
▪ geven van catechese aan de oudste groep 

• initiëren en stimuleren van het schrijven van het jeugdwerkbeleidsplan in 
samenwerking met de Jeugdraad; 

• waarborgen van de continuïteit van de Andreasband en jeugdband; 
• toerusten van de jeugdleiders; 
• het toerusten en coachen van de kinderkerk; 

▪ het verzorgen van de toerusting voor kinderkerk 
▪ het verkennen van de mogelijkheden van een nieuwe werkwijze/methode 

• scouting, werving en coaching van vrijwilligers; 
• de continuïteit van Alpha Youth waarborgen. 

De kerkelijk werker is vanwege zijn formele plek binnen de gemeente de voorzitter van de 
Jeugdraad. Binnen de kaders van het door de Kerkenraad vastgestelde 
jeugdwerkbeleidsplan, en gehoord hebbende de Jeugdraad, heeft de kerkelijk werker 
daarmee de bevoegdheid tot: 

• vaststelling van de agenda van de vergadering Jeugdraad; 
• opdrachtverstrekking aan werkgroepen onder verantwoordelijkheid van de Jeugdraad 

(zoals bijvoorbeeld t.a.v. hobbyclub, oppas en kinderkerk); 
• beslissen over de bemensing van de werkgroepen; 
• het nemen van besluiten ten aanzien van de uitvoering van het kinder-, jeugd- en 

jongerenwerk, zoals de keuze voor bijvoorbeeld methoden; 
• jeugdouderlingen en –diakenen voor te dragen; 
• initiëren van nieuw beleid (ter besluitvorming van de Kerkenraad).  
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5 Beleidsvoornemens 
 

In de periode die dit beleidsplan beslaat (2018-2022) willen we het jeugdwerk niet alleen 
maar ‘draaiend houden’. We hopen ook een aantal nieuwe dingen te bereiken. Dit kunnen 
concrete veranderingen op de korte termijn zijn, of de aanzet tot veranderingen die langer 
de tijd nodig hebben. Vanzelfsprekend worden eventuele aanpassingen altijd overlegd met 
de coördinatoren. 

Daarnaast zijn er diverse ideeën waarvan de ‘voors en tegens’ nog op een rijtje moeten 
worden gezet, en waarbij prioriteit en haalbaarheid samen met andere geledingen moet 
worden afgestemd. 

Hieronder een overzicht van de speerpunten voor de komende periode. 

 
5.1 Programma kadervorming  
We willen een programma starten waardoor een groep gemotiveerde jonge mensen kan 
worden voorzien van de nodige geestelijke en praktische bagage. Kennis en vaardigheden 
die ingezet kunnen worden om het jeugdwerk ook de komende jaren springlevend te 
houden. Bovendien zijn dit wellicht ook degenen die de gemeente later mogen dienen in 
andere rollen. 

• Met name bedoeld voor de jongere generatie (toekomstige) leiders 
(twintigers, begin dertigers) 

• Commitment voor meerdere jaren 
• 10 bijeenkomsten per jaar (september t/m juni), incl. Compassion 

Leiderschap seminar in februari 

Tijdens de bijeenkomsten is tijd ingeruimd voor leiderschapstraining (bijv. aan de hand van 
een werkboek zoals Koninklijk karakter - Praktische toerusting voor beginnende leiders - 
Tom Yeakley, zie http://www.novapres.nl/common/title.aspx?ID=618) 
 

5.2 Nieuwe methode kinderkerk 
De leiding van de kinderkerk ervaart dat de methode die momenteel gebruikt wordt (met 
name voor groep 7/8), te wensen overlaat. Zo past de timing van de onderwerpen lang niet 
altijd bij de tijd van het (kerkelijk) jaar, en zijn de thema's vaak minder boeiend, of niet op een 
aantrekkelijke manier uitgewerkt. Daarnaast is in het algemeen de ervaring dat de basis 
bijbelkennis van de kinderen te wensen over laat.  
De wens bestaat om een methode te vinden die beter aansluit op de verschillende 
leeftijdsgroepen en die tevens beter past bij de inhoudelijke ‘leerdoelen’.  

We willen daarom onderzoeken of er een methode is die beter geschikt is voor gebruik 
binnen onze gemeente.  
 

http://www.novapres.nl/common/title.aspx?ID=618
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Mogelijk alternatief is Promiseland (een samenwerking tussen IBB, Timotheüs en Willow 
Creek Nederland). De complete (tot in detail uitgewerkte) methode bestaat uit meerdere 
kwartaalpakketten voor drie verschillende leeftijdsgroepen: onderbouw (4-6 jaar), 
middenbouw (7-9 jaar) en bovenbouw (10-12 jaar). Meer informatie in deze pdf: 
http://www.promiseland.nl/uploads/files/promiseland_uitleg.pdf  
 
Een andere optie is bijv. het materiaal van de nieuwe kinder(neven)dienstmethode Bijbel 
Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze methode richt zich op de 
leeftijdsgroepen 4-8 jaar en 8-12 jaar. Volgens het NBG: “Met Bijbel Basics beloven we dat 
kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële bijbelverhalen twee keer gehoord en 
verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de bijbelopvoeding van 
kinderen en ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.” 
Door middel van een brief voor de ouders wordt ook de link naar de geloofsopvoeding thuis 
gelegd. 
 

5.3 Oplossingen voor problemen rondom ruimte 

De ruimtes die in het kerkgebouw en ’t Voorhuys beschikbaar zijn voor de jeugdactiviteiten 
laten te wensen over. Er zijn te weinig geschikte ruimtes om alle clubs/activiteiten onderdak 
te bieden. Op zondag wordt oppas momenteel aangeboden in de Van Damschool. De 
ruimtes in ’t Voorhuys zijn die dag vaak te klein voor de vele kinderen die de kinderkerk 
bezoeken. Voor vergaderingen en (club)activiteiten wordt soms noodgedwongen 
uitgeweken naar andere locaties.  

Ook zijn de beschikbare ruimtes (qua ‘gezelligheid’, uitrusting, multimedia e.d.) lang niet 
altijd ingericht met het oog op onze doelgroep. 
Eind 2017 is de jeugdkelder door jongeren en leiding zelf (en met een beperkt budget) 
opnieuw ingericht en opgeknapt. Tevens zijn de technische voorzieningen verbeterd. 
De nieuwe kelder tegenover de keuken (en wellicht daarna ook andere ruimtes) willen we 
qua inrichting en aankleding ook beter geschikt maken voor gebruik door de clubs.  
 
Onze wens is dat alle activiteiten voor de jeugd (dus ook oppas) uiteindelijk in hetzelfde 
gebouw kunnen worden georganiseerd. 
Dit lijkt alleen te realiseren door middel van nieuwbouw, wat pas op langere termijn 
haalbaar is. In de tussentijd moeten we dus kijken naar andere/creatieve oplossingen. 

Zo kunnen we bijv. letterlijk meer ruimte creëren door containers op het terrein te plaatsen 
en in te richten als lokalen (voorbeeld: https://starcabin.nl/). 
 

5.4 Nieuwsbrief voor leiding 

We willen graag de onderlinge betrokkenheid vergroten. Dit kunnen we o.a. bereiken. via een 
periodieke nieuwsbrief met updates over het jeugdwerk binnen de Andreaskerk.  

http://www.promiseland.nl/
http://www.promiseland.nl/uploads/files/promiseland_uitleg.pdf
https://www.debijbel.nl/bijbelbasics
https://www.debijbel.nl/bijbelbasics
https://starcabin.nl/
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Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle leiders binnen het jeugdwerk. 
 

5.5 Jeugdpastoraat  
De komende periode willen we het jeugdpastoraat vorm gaan geven.  
Jeugdpastoraat is kort gezegd het geven van herderlijke zorg aan jongeren. Jezus is de 
goede Herder (Johannes 10). Hij kent Zijn schapen (vers 14) en Hij geeft ons de zorg voor een 
stukje van Zijn kudde.  
 
We willen graag dat onze groep jongeren weet dat ze een volwaardige plaats in de 
gemeente innemen; dat ze ‘gekend zijn’ en ‘gezien worden’. Maar ook dat ze uitgenodigd 
worden om te groeien in hun persoonlijke relatie met Jezus. 
In onze droom gebeurt dit door toegewijde jeugdleiders in de clubs. Zij kennen hun 
jongeren en kunnen hen de herderlijke zorg bieden die ze nodig hebben. De jeugdleiders 
kunnen hierbij altijd terugvallen op de kerkelijk werker of de jeugdouderlingen.  

We streven ernaar om een jeugdouderling te benoemen die als bijzondere taak het 
(jeugd)pastoraat heeft. Deze jeugdouderling is ook het aanspreekpunt voor PraatPaal Putten. 

Een voorstel hiervoor wordt apart uitgewerkt. 
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6  Jeugdwerk vanaf 2018 
 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we beschreven hoe wij het jeugdwerk voor de 
komende jaren willen inrichten.  

Vergeleken met de situatie voor 2018 veranderen er een aantal zaken. Veel veranderingen 
gaan direct vanaf de start van het seizoen 2018-2019 in. Andere zaken worden later 
opgepakt. Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rijtje. 

 

6.1 Belangrijke veranderingen vanaf seizoen 2018-2019 

Er is vanaf 1 september 2018 tijdens beide ochtenddiensten oppas. Vanaf die datum zal er 
ook kinderkerk zijn tijdens beide ochtenddiensten. Voor 2018 werd dit alleen aangeboden 
tijdens de late ochtenddienst. 

De kinderactiviteiten (zoals Biddag, Dankdag, adventproject, Brugdienst, Kerstmusical) 
worden losgekoppeld van de kinderkerk. Er komt een aparte werkgroep met coördinator. 

De hobbyclub verandert van naam en inhoud: dit wordt de Andreasclub. Waar de club tot nu 
toe vooral beperkt bleef tot creativiteit, zal er voortaan vanuit de Bijbel worden gestart. 
Vervolgens wordt er hierover kort doorgepraat. Daarna is er tijd voor spel of creativiteit. 

De tienerclubs Rock Solid, Impact en Relaxx zullen meer gaan samenwerken.  
De drempel die tot 2018 tussen Rock Solid en Impact bestond, zal door een intensievere 
samenwerking verlaagd worden. 

PraatPaal is geen jeugdactiviteit, maar heeft een pastoraal karakter. Daarnaast is het een 
pastoraal samenwerkingsproject tussen meerdere kerken in Putten. 
Een jeugdouderling zal contactpersoon zijn voor de mensen van PraatPaal. 

Om de onderlinge betrokkenheid in het jeugdwerk te bevorderen, publiceren we elk 
kwartaal (juli, oktober, januari, april) een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt per mail 
verspreid onder alle jeugdleiders. De inhoud wordt verzorgd door de Jeugdraad. De eerste 
editie is in juli 2018 verschenen. 

Om onduidelijkheid te voorkomen zijn de benamingen ‘Kleine Jeugdraad’ en ‘Grote 
Jeugdraad’ aangepast naar respectievelijk ‘Jeugdraad’ en ‘Jeugdwerk Coördinatoren 
Overleg’. 
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6.2 Nader uit te werken veranderingen  

Vanaf seizoen 2018-2019 hebben de volgende veranderingen prioriteit: 

• methode kinderkerk (seizoen 2018-2019) 
• catechesewerk evalueren (seizoen 2018-2019) 
• het veranderproces dat in 6.1 is beschreven uitvoeren, evalueren en waar nodig 

aanpassen (seizoen 2018-2019) 
• naast de toerusting ook karaktertraining bieden (2018-2019) 
• Jeugdpastoraat verder uitwerken (seizoen 2019-2020) 
• Eenheid in de benaming van de clubs en activiteiten (2019-2020)  

 

6.3 Diverse ideeën rondom de kerkdiensten 

Een aantal losse ideeën m.b.t. de organisatie en/of invulling van de kerkdiensten. Deze 
ideeën zijn voortgekomen uit ‘toekomstdromen’; we hebben dit niet verder inhoudelijk 
onderzocht.  

- Twee gelijke diensten (qua inhoud/lengte) organiseren om 9 uur en 11 uur (of 8:30/10:30 uur) 
• Meer tijd tussen de diensten; vroege dienst hoeft dan niet vanwege tijdsgebrek 

te worden ingekort 
• Vroege dienst aantrekkelijk maken voor (jonge) gezinnen door oppas en 

kinderkerk aan te bieden 
• Meer mensen kiezen voor de vroege dienst 

- Elke laatste zondag van de maand voor de kinderen van de kinderkerk (in een andere 
ruimte, tijdens de reguliere dienst) een ‘eigen’ kinderdienst organiseren. Zowel tijdens vroege 
als late dienst.  
Dit kan komend seizoen al een keer op proef worden georganiseerd. 

- Jongerendienst ook eens ’s ochtends organiseren 
• Meer tijd voor de dienst dan ‘s avonds 
• Meer bereik van de groep studenten (gaan vaak eind van de middag/’s avonds 

al richting studiestad) 
• Extra activiteiten mogelijk, zoals samen eten na de dienst 

- Onderzoeken of met Kerst één dienst voor de kinderen kan worden georganiseerd, waarin 
Kinderkerstfeest en kerstmusical samenkomen. 

- Brugdienst invoegen in Jongerendienst met als thema ‘Nieuw begin!’ 
• Stilstaan bij examenkandidaten, studenten, groep 8’ers en alle kinderen voor 

nieuwe fase 
• Leiding groep 7/8, Rock Solid, ouders en jongeren betrekken in voorbereiding 
• Drempel wegnemen 
• Grote emotionele lading weghalen 
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• Brief van ouders/verzorgers aan kind met wensen voor de toekomst 
• Kennis laten maken met jongerendiensten 
• Dagboek meegeven aan de kinderen die groep 8 verlaten 

- Alle jeugd (incl. de kinderen bij de oppasdienst) tijdens de zegen aanwezig in de kerkzaal. 


