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1. Inleiding 
 

Iedereen mag Gods liefde ervaren, geef het door, leef het voor. Dat is onze diepste drijfveer om in en om 

onze kerk met kinderen en jongeren actief te zijn. Om samen daaraan te werken, hebben we een goed 

plan nodig. Dat plan lees je nu. Het neemt je mee in de belangrijkste uitgangspunten die we met elkaar 

bepaald hebben en wat de basis is voor de richting voor de komende vier jaar.  

Concreet hebben we ook per jaar acties uitgeschreven, zodat dat wat we bedacht hebben ook onder 

elkaar kunnen verdelen. Zo willen we er samen aan bijdragen dat kinderen, jongeren en alle anderen 

Gods liefde ervaren. 

 

In het afgelopen jaar (oktober 2014 tot september 2015) hebben we als jeugdcommissie intensief 

gewerkt aan dit jeugdbeleidsplan. Vele bijeenkomsten en ontmoetingen zijn hieraan vooraf gegaan. 

Zo zijn alle jeugdkringen en betrokken vrijwilligers geïnterviewd, is er een jongerenavond georganiseerd, 

zijn er drie essentie avonden gehouden met alle jeugdwerkers en meerdere kerkenraadsleden, hebben 

we gebrainstormd tijdens vergaderingen en hebben we professioneel advies ingewonnen bij JOP.  

Dit alles tezamen met daarbij ieders enthousiasme heeft geleid tot het Jeugdbeleid plan 2015 – 2018, 

“Toekomst gericht op weg”.   

 

Wat we ook gemerkt hebben in alles wat we ondernamen om tot dit plan te komen, is dat er al zo veel 

moois gebeurt en georganiseerd wordt. Dat er veel enthousiaste vrijwilligers zijn die zich met hart en 

ziel inzetten, dit willen wij niet ongenoemd laten. 

Het is  belangrijk om dit te waarderen, uit te spreken, en vanuit dit enthousiasme door te bouwen, zodat 

we Gods evangelie door kunnen blijven geven doordat we werken aan goede opvolging., “vele handen 

maken licht werk”. 

 

Omdat jeugdwerk in de gemeente niet op zichzelf staat zullen sommige beleidsmatige keuzes ook 

invloed hebben voor andere gemeenteleden dan de jeugd. Daarbij zal soms ook een beroep worden 

gedaan op de inzet van alle gemeenteleden.  We hopen dat we op ieders inzet mogen rekenen daar 

waar het gaat om gemeente zijn, en het werken met kinderen en jongeren.   

 
Tot slot weten we dat een beleidsplan richting geeft, maar we ervaren ook dat we op Hem mogen 
vertrouwen , dat er maar Eén is die echt de Weg kan wijzen en dat we ons daardoor ook bemoedigd 
weten.  
 
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad (psalm 119)  

Dat Gods zegen er op mag rusten! 

 

Rhoon, 2 november 2015.  

 

Jannina Vrijhof, Marielle van der Kemp, Sander van der Kaaij, Therese de Jongh, Inge Driesprong,  

Iris Blok, Gerco ’t Hart, Jonna van den Berge (vanuit JOP) en Marijke van der Meij.  
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2. De Essentiecirkel 
 

Iedereen mag Gods liefde ervaren, geef het door, leef het voor. Dat is waarom we ons inzetten voor 

kinderen en jongeren. Deze drijfveer hebben we na gesprekken met elkaar geformuleerd, je vindt deze 

drijfveer in de afbeelding in het midden. We vinden het belangrijk deze drijfveer steeds voor ogen te 

houden en ons handelen te laten bepalen. We zullen nieuwe vrijwilligers  vragen of zij zich hierin kunnen 

vinden.  

 

We werken onze drijfveer uit op vier verschillende manieren, dat zijn de pijlers waarop ons jeugdwerk 

rust (de vierkantjes in de afbeelding). In ons jeugdwerk komen altijd de volgende elementen terug: 

Bijbel, Delen, Ruimte en Samen. 

 

Deze elementen hebben we geconcretiseerd door er beloften aan te koppelen (de buitenste rand in de 

afbeelding). Deze beloften willen we steeds duidelijker uitwerken in het jeugdwerk dat we hebben. De 

jaarplannen die hieronder volgen, werken daar naar toe.  

 

We gebruiken deze essentiecirkel om te reflecteren op het werk dat we als jeugdwerkers doen. Elk jaar 

houden we alle bestaande activiteiten tegen het licht en bekijken we of we op het goede spoor zitten. 

 

In de essentiecirkel is duidelijk te zien dat we de komende jaren de focus leggen op relaties met en 

aandacht voor elkaar, binnen en buiten de kerk. We gaan vooral met én voor elkaar aan de slag en 

werken op die manier aan relaties en vertrouwen. In het met elkaar optrekken geven we ruimte aan en 

zoeken we ruimte voor gesprek over geloof en Bijbel. Op een manier waar ieder zich prettig en 

gewaardeerd bij voelt. Op die manier geven we handen en voeten aan ons geloof. 
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3 Het plan, de vier thema’s en alle projecten 
 

3.1 In verbinding met de jeugd  

 

De kerk dat ben jij! De kerk ook voor jou? Twee uitspraken die aangeven dat de kerk als gemeenschap 

van mensen een opdracht heeft. Niet een opdracht die als zwaar moet worden gevoeld, maar een 

opdracht als oefening. Die opdracht is om de kerk als gestalte van Jezus Christus ingang te doen vinden 

in levens van mensen. Niet opdringerig, niet vervelend, niet moraliserend, maar open, ruimte 

scheppend en ruimte gevend. Ook aan jongeren die nooit in contact zijn geweest met geloof of met de 

kerk. Dat betekent dat er nog meer te doen is dan het belangrijke werk van het vormen en begeleiden 

van jongeren die een binding met de kerk hebben. Op die manier gedacht zijn er ook meer dan genoeg 

jongeren, die we als kerk kunnen bereiken. De vraag die vaak in de kerk gesteld wordt: "waar zijn de 

jongeren?", kan eenvoudig beantwoord worden. Jongeren zijn overal. Dat betekent in de praktijk dat je 

er op uit kunt gaan als kerkelijke gemeenschap. Naar daar waar de jongeren zijn. Dat vraagt lef, dat 

vraagt moed, maar bovenal vraagt dat vertrouwen. Vertrouwen in mensen en vertrouwen in jongeren. 

Als kerkelijke gemeenschap kunnen we jongeren het gevoel geven dat juist de kerk een mogelijkheid 

biedt om jezelf te zijn, om er bij te horen. Dat is een goed startpunt voor het leggen van contacten en 

het bouwen van relaties.  

 

De Maranathakerk is immers een kerk in het dorp en kerk in de wijk. Niet langer is het vanzelfsprekend 

dat mensen de weg naar de kerk(dienst) weten te vinden, dus is het belangrijk om als kerk naar buiten 

te treden, over onze eigen grenzen heen kijken en aan de slag gaan, niet alleen met onze 

gemeenteleden maar ook met mensen buiten onze gemeente. Wie die mensen precies zijn en waar zij 

naar op zoek zijn, dat is vooraf niet altijd duidelijk. Wel kunnen we met een 'open mind' de buitenwereld 

tegemoet gaan, nieuwe verbanden leggen, pionieren, de dialoog voeren en van daaruit kijken binnen 

welke context, de goede stappen kunnen worden gezet.  

 

In het werk met jongeren blijft onze overtuiging, dat de relatie met hen voorop staat, ook al gaan zij 

andere wegen. Zonder oprechte belangstelling voor de leefwereld van jongeren en voor de individuele 

jongere, is iedere inspanning of activiteit alleen voor de korte termijn. Relaties met de jeugd leg je in 

eerste instantie door samen dingen te ondernemen. Door samen dingen te doen ontstaan er contacten, 

die kunnen uitgroeien tot vertrouwensrelaties. De interactie en tot de kern van de (geloofs)zaak willen 

komen zijn in alle contacten uitermate belangrijk. Waardeoordelen geven en het opleggen van 

vastomlijnde normen (zo en zo moet je geloven) verstoren de relatie en passen niet in een gelijkwaardig 

contact.   

 

Hierbij willen we ook benadrukken dat jeugddiaconaat niet een op zichzelf staande taak van het 

jongerenwerk is. Het dient verweven te zijn met alles wat we doen met de jongeren. Door activiteiten te 

ondernemen raak je in contact met de ander, weet je wat hem/ haar bezighoudt en kun je er zijn en 

waar nodig een volgende stap zetten. 
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3.2 Wat gaan we de komende jaren doen 

 

In de volgende paragrafen vind je heel concreet terug wat we per jaar als kerk en jeugdcommissie op 

gaan pakken.  Alle taken zijn  verdeeld over vier thema’s.; 

 

1. Missionair diaconaal jeugdwerk, 

2. Vieren met Jong en Oud, 

3. Participatie met kinderen en jongeren, samen met volwassenen, 

4. Toerusting en training vrijwilligers.  

 

Elk hoofdthema heeft een eigenaar toebedeeld gekregen.  Zo verdelen we al het werk met elkaar. 

Diegene hoeft niet alles zelf te doen. Maar hij/zij is wel de motor erachter, houdt de regie, het overzicht, 

en stimuleert vrijwilligers om hem/ haar heen betreffende genoemde activiteiten en projecten.   

 

Activiteitenkalender 

 

Daarnaast werken we ieder seizoen met een activiteitenkalender. Dat werkt praktisch en geeft veel 

overzicht. De activiteitenkalender is een afgeleide van het jeugdbeleidplan, noemt reguliere data van 

activiteiten, biedt ruimte voor spontane ideeën en is tevens een overzicht van activiteiten die met of 

door andere kerken georganiseerd worden.  
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3.3 HOOFDTHEMA 1: MISSIONAIR DIACONAAL JEUGDWERK          < VERANTWOORDELIJKE: Gerco>   

Project 1: Met het oog op gezinnen (met kinderen in basisschoolleeftijd)  2015-2016 

Onderzoeken welke behoeften er leven onder gezinnen in en om de kerk. Als deze goed in kaart zijn 

gebracht, bekijken welke rol je als kerk in gemeente Albrandswaard in kunt nemen. 

- Contact leggen met Carnisse Haven om mogelijkheden voor samenwerking op dit punt te 

bespreken. 

- Contact leggen met Julianaschool en Het Lichtpunt (Portland) en bespreken welke 

verwachtingen er ten aanzien van elkaar leven, op welke manier de kerk iets voor de school kan 

betekenen. En bespreken welke behoeften ouders hebben als het gaat over geloof en kerk.  

- Gesprekken voeren met gezinnen die lid zijn van de kerk, maar ook met hen die geen lid zijn, 

maar wel in het netwerk zitten. 

o Individuele gesprekken (evt met vragenlijst als hulpmiddel) 

o Groepsgesprekken via netwerk van betrokken gezinnen 

o Informatie vragen bij Rob Maas, zijn bevindingen n.a.v. contact met 20-40 jarigen. 

- Op basis van behoeften van ouders en scholen bekijken op welke manier je iets voor gezinnen 

kunt gaan betekenen: 

o Scholendiensten 

o Diaconale projecten 

o Bijeenkomsten rondom (geloofs)opvoeding 

o Zomervakantiekrant 

o Kinderactiviteiten  

o Peutervieringen en gezinsdiensten 

Project 2: Voor tieners en jongeren       2017-2018 

- Bespreken met alle andere kerken in de regio of er binnen dit project samengewerkt kan 

worden.  

- In gesprek gaan met burgerlijke gemeente (buurtnetwerk, maatschappelijk jeugdwerk in Rhoon 

en Portland). Elkaar beter leren kennen (wie kan wat, die doet wat) en verwachtingen ten 

aanzien van elkaar bespreken. Zoeken naar manieren om elkaar aan te vullen. Zorgen dat je als 

betrouwbare partner bekend staat en hulp kan bieden aan jongeren in de knel. 

- Jeugdouderling neemt deel aan pastorale raad, zodat binnen de gemeente in het pastoraat 

aandacht blijft voor kinderen en jongeren. Jeugdouderling kan ingezet worden om gesprekken 

te voeren of kan de pastorale ouderlingen adviseren. 

Project 3: Door tieners en jongeren       2016-2017 

- Met alle jongeren uit alle kerken samen een project starten waarin zij zelf ontdekken wat zij 

vanuit hun eigen geloof voor hun omgeving kunnen betekenen. 
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3.4 HOOFDTHEMA 2: VIEREN MET JONG EN OUD       < VERANTWOORDELIJKE: Jannina & Inge> 

Project 1: Gezinsdiensten verder ontwikkelen       2015-2016 

Een gestructureerd plan maken voor de gezinsdiensten, waarbij wordt gekeken naar de samenhang met 

de reguliere kerkdiensten en met bijzondere diensten. Hierbij wordt samengewerkt door commissie 

Eredienst, de predikant en de jeugdcommissie. 

- 4 kerkdiensten voor jong en oud in andere gemeenten bezoeken 

- Vanuit bezoeken bekijken wat wel en niet aanspreekt 

- Gesprekken voeren met verschillende generaties in de kerk. Liefst in groepsvorm om 

verwachtingen tussen generaties uit te spreken, geloofsbeleving te bespreken, vormen die 

wel/niet aanspreken etc. 

- Plan voor maandelijkse gezinsdiensten maken (wat, wanneer, door wie) en bespreken in de 

kerkenraad 

o In dit plan kunnen de volgende ideeën een plaats krijgen: 

 Gezinsdiensten organiseren met bestaande groepen (bijvoorbeeld GJO, 

catechesegroepen) 

 Af en toe een kinderkoor vragen op te treden 

 Organiseren van een peuter- en kleuterdienst (bezoek aan Carnisse Haven in 

Barendrecht) 

Project 2: Verbinding tussen crèche, kindernevendienst en eredienst   2016-2017 

Om te zorgen voor een betere verbinding tussen de eredienst en kindernevendienst 

- Vier maal per jaar (rond verschijningsdata van kindernevendienst materiaal) hebben 

kindernevendienst, commissie eredienst en de predikant overleg om een kwartaal vooruit te 

kunnen blikken. Tijdens deze bijeenkomsten wordt besproken: 

o hoe de afgelopen periode was (evaluatie) 

o wat er komende maanden op het programma staat (verhalen, bijzondere diensten, 

project). Bij voorkeur door één van de verhalen met elkaar te lezen en te doorleven. 

o op welke manier de verbinding tussen kerkdienst en kindernevendienst wordt gelegd 

(denk o.a. aan ouders/en uitnodigen bij kindernevendienst, kinderen een rol geven in de 

kerkdienst) 

o welke extra materialen er eventueel nodig zijn om beter invulling aan kerkdienst en/of 

kindernevendienst te kunnen geven. 

- Jaarlijks wordt er door de kinderen van de kindernevendienst, samen met de diaconie een 

diaconaal project (of meerdere diaconale projecten/acties, denk aan actie schoenendoos) 

gekozen, waar de kinderen geld voor ophalen, actief mee zijn en /of op bezoek gaan. De 

gemeente is van dit doel op de hoogte en wordt erbij betrokken (bijvoorbeeld door een 

‘thermometer’, gezamenlijke acties e.d.). 

o In een later stadium kunnen ook andere groepen in de kerk aanhaken bij het project van 

de kindernevendienst, bijvoorbeeld GJO. (2016) 
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Project 3: Rondom sacramenten en feestdagen     2017-2018 

- Jaarlijks avondmaalscatechese voor ouders met jonge kinderen aanbieden (in samenwerking 

met Poortugaal) (2015/2016) 

- Verkennen of er behoefte is onder gezinnen om mee te doen met het kinderkerstfeest in 

Poortugaal.  

- DOOP? 

 

QUICK WINS 

- Kinderen uit kindernevendienst én crèche ophalen tijdens de collecte voor het einde van de 

dienst (zegen). 

- In bijzondere diensten vertellen wat er in de kindernevendienst gedaan of gemaakt is. 

- Zorgen voor crèche tijdens alle diensten waar je kunt verwachten dat er gezinnen zijn 

(bijvoorbeeld ook diensten vanuit de basisschool). 

- Oppasruimte geschikt maken voor kinderen: meubilair, (prenten)boeken, knutselspullen, 

kleurplaten (in afstemming met KND) 

- Nieuw materiaal voor kindernevendienst aanschaffen (in afstemming met de crèche). 

- Leiding voor crèche en kindernevendienst ook zoeken onder jongere én oudere generaties, niet 

alleen onder ouders van kinderen die meedoen. 

- Bekend maken van de zang en aanbiddingsdiensten in Poortugaal (3 x per jaar). Daar speelt een 

gelegenheidsband.   

- CB producties, the passion, vragen om in 2016 weer op te treden met een uitvoering in de 

Maranathakerk 2016-2017 
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3.5 HOOFDTHEMA 3: PARTICIPATIE VAN KINDEREN EN JONGEREN, SAMEN MET VOLWASSENEN 

        < VERANTWOORDELIJKE: Sander> 

Project  1: participatie in bestaande activiteiten     2016-2017 

- Alle geledingen binnen de kerk, gaan (aan de hand van een werkvorm die zij krijgen) nadenken 

over de manier waarop kinderen en jongeren een actieve en verantwoordelijke rol zouden 

kunnen krijgen in hun eigen werk/taken. Bijvoorbeeld: 

o Jongeren betrekken bij de dienst op Hemelvaartsdag, voorafgaand aan kamp van Jong 

en iBelieve) (2016) 

o Muzikaal talent betrekken bij de Stille week 

o Met organisten overleggen welke kansen zij zien voor het betrekken van jongeren bij 

muziek in de kerk 

Project 2: participatie in nieuwe projecten      2017-2018 

- Samen met kinderen, jongeren en volwassenen nieuwe projecten bedenken waarin kinderen en 

jongeren verantwoordelijke taken dragen en waarin volwassenen ook meedoen. Bijvoorbeeld: 

o Jaarlijkse kerkennacht in juni (combinatie met V&T) – 2016/2017 

o Christelijke theatermiddag organiseren met Dorpskerk en kerken Poortugaal – 

2016/2017 

o Een project organiseren met een thema, en alle kinderkringen/ clubs op 1 dienst of 

middag een uitvoering laten verzorgen (soort afsluitavond van cultuurproject zoals 

Julianaschool dit ook doet) – 2016/2017 

o Een jaarlijkse musical optuigen met Poortugaal, Dorpskerk en Maranathakerk - 2017-

2018 

o Diaconale projecten (zie acties bij kindernevendienst en kerkdienst en bij ‘missionair 

diaconaal jeugdwerk’) 

- Talenten van kinderen en jongeren in kaart brengen (talentenbank) 

 

 

QUICK WIN 

- De leiding van alle activiteiten bedenkt op welke manier ze (ad-hoc) ouders/ouderen kunnen 

betrekken (bijvoorbeeld bij club: afsluitdag, ouder-kind competitie). 
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3.6 HOOFDTHEMA 4: TOERUSTING EN TRAINING VRIJWILLIGERS  

<VERANTWOORDELIJKE: Iris & Marielle>   2015-2016 

Het jeugdwerk kan alleen maar beter worden door met elkaar te praten over de invulling van jeugdwerk 

en vooral ook om te horen of te zien hoe andere kerken dit aanpakken. Om goed jeugdwerk te geven is 

het ook belangrijk om met elkaar van gedachten te wisselen over de kern van de essentiecirkel zodat 

voor iedereen duidelijk is waar we mee bezig zijn en dat ook op een eenduidige manier uit kunnen 

stralen. Hierin kunnen ook verschillende aspecten van het jeugdwerk aan elkaar gekoppeld worden, een 

soort leesrooster worden gecreëerd waarin de kinderen in de kindernevendienst hetzelfde lezen als 

datgene wat er in de kerk wordt gelezen, dat er bij catechisatie wordt gesproken over thema’s die 

actueel zijn of waar behoefte aan is om over te spreken. Dit kan zoals hierboven beschreven zeker ook 

interkerkelijk.    

- Elke groep evalueert jaarlijks zijn/haar eigen activiteit, waarbij een lid van de jeugdraad die niet 

zelf leiding is bij deze activiteit betrokken is. Deze evaluatie wordt gedaan aan de hand van de 

essentiecirkel. Uit de evaluatie komt ook naar voren wat er in het seizoen dat volgt anders 

wordt gedaan. 

- Jaarlijks is er één gezamenlijke trainings/toerustingsavond voor alle vrijwilligers in het 

jeugdwerk. Thema’s die besproken kunnen worden zijn bijvoorbeeld: 

o De kerk in de toekomst (2015-2016) 

o Bidden met kinderen en jongeren (2016-2017) 

o Kinder- en jongerenparticipatie 

o Jeugdpastoraat (alle leiding in jeugdwerk is pastor, wat betekent dat voor je rol als 

leiding tijdens en buiten de activiteit om?) 

o Visie, missie en christelijke identiteit en structuur in clubavonden (GJO, 2015-2016) 
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3.7 PRAKTISCHE VOORNEMENS        2015-2016 

- We bekijken altijd of we bij een bestaande of nieuwe activiteit (zowel voor kinderen/jongeren 

als voor leiding) samen kunnen werken met andere kerken in de buurt of met andere 

activiteiten (niet alleen jeugdwerk!) binnen onze eigen kerk. 

- Elk jaar sluiten we het jeugdwerkseizoen met alle leiding op een gezellige en ontspannen manier 

af. 

- Twee maal per jaar vindt er overleg tussen de jeugdouderlingen van de Maranathakerk, 

Dorpskerk en PKN Poortugaal plaats. 

- Vast agendapunt bij de vergaderingen van de jeugdcommissie is de vordering van dit beleid. 

- De jeugdcommissie krijgt vanaf 2016 een eigen budget met bijbehorende begroting. Hierom 

wordt eind 2015 om gevraagd aan de kerkenraad. 

 

 

3.8 Samenvattend  

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

MISSIONAIR 
DIACONAAL 
JEUGDWERK 

Project 1: Met het oog op 
gezinnen 

Project 3: door tieners en 
jongeren  

Project 2: Voor 
tieners en jongeren  

VIEREN MET JONG 
EN OUD  

Project 1: Gezinsdiensten 
verder ontwikkelen 

Project 2: Verbinding 
tussen crèche, 
kindernevendienst en 
eredienst.   

Project 3: Rondom 
sacramenten en 
feestdagen 

PARTICIPATIE VAN 
KINDEREN EN 
JONGEREN, SAMEN 
MET VOLWASSENEN 

 Project 1: Participatie in 
bestaande activiteiten  

Project 2: 
participatie in 
nieuwe projecten  

    

Toerusting en 
training vrijwilligers  

Per groep een jaarlijkse 
evaluatie aan de hand van 
essentiecirkel 

Bidden met kinderen en 
jongeren  

 

 Jaarlijks 1 
toerustingsavond/ training 

  

    

Overall Praktische voornemens en 
quick wins  
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4 De jeugdcommissie van de Maranathakerk 
 

De jeugdcommissie is eind 2013 opgezet door Marijke van der Meij, jeugdouderling. Zij heeft leden 
vanuit verschillende hoeken van de kerk en het jeugdwerk gevraagd om deel te nemen aan de 
jeugdcommissie.Deze enthousiaste groep mensen is gestart met het uitwisselen van ervaringen, hebben 
nieuwe ideeën bij elkaar gebracht, ze brengen elkaar op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen het 
jeugdwerk en de groep kwam ook tot de conclusie dat het tijd werd om ook visie en uitgangspunten op 
papier te zetten. Destijds hebben we een plan van aanpak gemaakt om te komen tot een 
jeugdbeleidplan en in dat traject zijn we professioneel ondersteund door Jonna van den Berge van het 
JOP.  
Zij heeft ons een richting gegeven die wij met elkaar hebben voortgezet en afgerond door 
gemeenteleden, jongeren en vrijwilligers te betrekken bij het jeugdwerk van de Maranathakerk.  

 
Leden van de Jeugdcommissie: 

 
Marijke van der Meij     Jeugdouderling 
Gerco t’ Hart     Voorzitter Diaconie 
Jannina Vrijhof     Kindernevendienst 
Inge de Kok     Oppasdienst 
Sander van der Kaaij    IJE koor, snuffelmarkt, organist  
Mariëlle Fransen    Hoofdleiding GJO 
Iris Blok      Leiding GJO 
Therese de Jong    Vanuit dorpskerk en diverse activiteiten  
 
Wat kunt u van de Jeugdcommissie verwachten? 

 
De jeugdcommissie is het klankbord voor alle jeugdgroepen van de Maranathakerk. De commissie heeft 
als doel leiding te geven aan het jeugdwerk in onze kerk en het stimuleren van persoonlijke en 
gemeenschappelijke geloofsgroei.  
We hebben ook als doel om elkaar enthousiast te houden in het jeugdwerk, met elkaar te kunnen 
blijven bouwen in een goede sfeer  en elkaar te helpen waar nodig. Niet alleen binnen het eigen club of 
kader, maar juist ook soms daarbuiten in gezamenlijkheid. 

 
Via de jeugdouderling is er een directe link met de kerkenraad, op die manier wordt ook verantwoording 
afgelegd. Werving van vrijwilligers vindt zoveel mogelijk plaats vanuit de kringen zelf. Opvolging van 
jeugdcommissieleden is een verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie.   

 
De jeugdcommissie zal elk seizoen een bezoek brengen aan alle groepen zodat de clubs bekend zijn met 
de jeugdcommissie. De jeugdcommissie wil ervoor zorgen dat het jeugdwerk binnen de Maranathakerk 
stabiel blijft maar ook de mogelijkheid krijgt om te groeien door de bestaande clubs te ondersteunen bij 
het organiseren en leiden van de verschillende clubs, oppas en kindernevendienst.  

 
Het beleidsplan is de rode draad van de jeugdcommissie en zal altijd een basis zijn omtrent het 
jeugdwerk voor de komende jaren. 
 
Tot slot is het ook de bedoeling dat de jeugdcommissie verbindt en verschillende generaties bij elkaar 
betrekt met als doel “iedereen Gods liefde mag ervaren, geef het door en leef het voor ”. 
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5 Samenwerking met andere kerken en organisaties  
 

Waar het gaat om jeugd activiteiten wordt er frequent al samengewerkt met de dorpskerk uit Rhoon, en 

sinds 2014 is ook het contact met PKN Poortugaal geintensiveerd. Over en weer worden ideeën  

uitgewisseld en activiteiten worden soms breder georganiseerd. Jongeren vinden het ook leuk om elkaar 

in breder verband te ontmoeten en het legt minder druk op de organisatie. Al pratend kom je soms ook 

weer tot een nieuw idee.  

 

Daarnaast kunnen we als Maranathakerk samenwerkingsverbanden opzoeken met organisaties en of 

stichtingen die dezelfde soort doelen als de kerk nastreven. Dit is een van de adviezen op basis van de  

uitkomsten van het onderzoek van de PKN  met de titel Kerk 2025 *. 

 

 

6 Evaluatie  
 

Elk jaar aan het einde van het seizoen zal de jeugdcommissie zowel het doorlopen seizoen als het 

jeugdbeleidplan evalueren. Kloppen de grote lijnen nog ? Waar vergt het aanpassingen?  

Jaarlijks in september/ oktober zullen deze uitkomsten ook gedeeld worden in de kerkenraad. 

Tot slot is er het idee om jaarlijks in November (i.c.m. een gezinsdienst)  extra aandacht te besteden aan 

kerk, de jeugd en dit plan. 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 
 

 Verslag jongerenavond 14 November 2014    

 Activiteitenkalender 2015/2016  

 Leeftijdsopbouw van gemeenteleden 

 Activiteiten gegroepeerd naar Vieren, Leren, Ontmoeten, Dienen  

 

 

 

 

 

  

 

*(voor meer informatie zie www.protestantsekerk.nl/kerk2025.  

 

http://www.protestantsekerk.nl/kerk2025
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Bijlage 1  Jongerenavond Rhoon | 14-11-2014 

Hoofdlijn van de avond: 

- Inhoud (geloof!) is belangrijk, moet aansluiten bij dagelijkse praktijk. Verbinding leggen tussen 

geloof en betekenis ervan voor dagelijkse leven. 

- In kerkdienst beter aansluiten bij jongeren, zowel qua inhoud (zie eerste punt), als qua vorm. 

Jongeren geven aan daar ook een rol in te willen spelen. 

- Meer samen met jong en oud in de gemeente. Dus niet alleen in doelgroepen werken. 

Uitwerking alle flap-overs: 

Top 

- Catechese gezellig 

- Gezellig > de clubs 

- Doopdienst/speciale dienst 

- Als de ds zijn eigen ervaring vertelt/pakkende opening 

- Rob Maas 

- Iedereen welkom 

- Feest 

- ’t woord van God 

- Andere mensen ontmoeten 

- Samen bidden/samen zingen 

- Tienernevendienst 

- Jongerendienst 

- Het clubwerk m.n. de leiding! 

-  

Waar moet het om gaan? 

- Boodschap in de dienst die je mee kan nemen.  

Kan door preek of door lied. 

- Dingen die je in de praktijk kan brengen 

- Het geloof 

- Het samen geloven 

- Omzien naar elkaar 

- Uitstraling 

- Het er ook zijn voor de buurt/de mensen buiten de kerk 

- Opbouw van de gemeente 

- Dienstbaar zijn 

- Leren leven zoals Jezus 
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Wat kan beter/flop: 

- Korter en bondigere preken 

- Preek moet jongeren aanspreken 

- Dat het lekker loopt 

- Meer vaart 

- Meer tienernevendiensten (in een apart zaaltje) 

- Meer jongeren in de kerk 

- Met alledaagse dingen in de preek  

- Ouderen moeten ook accepteren 

- Later beginnen met de dienst? 

- Kennen de 

facebookpagina niet 

- Te lange preken 

- De preken op zich 

- Liederenkeuze 

- Schijnheiligheid 

- Het gebouw is te oud 

- Langdradig 

- Muziek 

- Opbouw van je 

persoonlijk geloof 

- Preken die iedereen 

aanspreken 

- Meer variatie in zang en 

muziek 

- Meer gemeente zijn > samen op weg > een gemeente 

- Clubs zo laten 

- Meer betrekking op dagelijks leven en begrijpelijk door voorbeelden te gebruiken en niet te 

moeilijke termen te gebruiken 

- Meer avonden met andere kerken, meer opwekking. Door opwekking krijg je een ontmoeting 

met God. Bij Psalmen geen/weinig inleving. 

- Meer opwekking > daardoor verbonden met  God. Tussen kerken meer saamhorigheid > 

avonden als dit. 

- Voorbeeld van God volgen. In de preek voorbeelden geven hoe je kan leven als figuren uit de 

bijbel. 

- Bijbel: iBelieve meer inhoudsvol, Bijbel staat centraal, veel verdieping. In diensten zelf meer 

verdieping, moet ergens over gaan in de preek, verdieping van moeilijke verhalen die je mee 

naar huis neemt. Koppeling bijbel > praktijk. Toepassing. 

- Vorming: tevreden, iBelieve zeer vormend, krijgt wat mee. Wat betreft preken, zie hierboven. 

Meer vormende activiteiten buiten de kerkdienst om, zoals gespreksgroepen. 
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- Vernieuwend/innovatief: kan nog veel gebeuren. Sommige dingen anders dien om in deze 

maatschappij als kerk op te blijven vallen en een rol te blijven spelen in ieders leven. Geloven 

moet geen sleur worden, maar levend blijven. 

- Leven delen: koffiedrinken na iedere dienst helpt! Op de clubs sociale contacten. 

- Betekenisvol: natuurlijke sociale contacten. Door gemeenschappelijk geloof voel je je verbonden 

met elkaar.  

Wat is kerk? 

- Bijbel 

- Dominee 

- Zingen 

- Klokken 

- Kracht 

- Mensen 

- Samen 

- God 

- Leven 

- Samen leven/ samen zijn 

- Eenvoud 

- God ontmoeten 

- Evangelie 

- Jezus 

- Dopen 

- Belijdenis 

- Feest 

- Trouwen 
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Bijlage 2 Activiteitenkalender 2015/ 2016  

 

Maand Activiteit  

   

Augustus 23/8 Terugkomdienst GJO   

 27/8 Startdienst Julianaschool  Maranathakerk  

   

September Uitleg avondmaal speciaal voor de kinderen (en 
ouders) ?? 

In Poortugaal  

 13/9  Startzondag (gezamenlijke dienst) Dorpskerk  

 Start clubs en catechese  

 Even week: I believe & Jong, Oneven week: Bes, 
wekelijks GJO 

 

   

Oktober Za 10/10 Stapeldiner , samen met Dorpskerk en 
Poortugaal  

 

 1/10 Bezoek GJO avond  vanuit Jeugdcie   

 9/10 Bezoek Bes vanuit Jeugdcie   

 20-22 okt Herfst driedaagse In Herfstvakantie 

 30-10 Bezoek JonG avond vanuit Jeugdcie   

   

November 8/11 Gezinsdienst (Erwin de Jongh)  Maranathakerk 

 Actie Schoenendoos Loopt via diaconie 

 13/11 vriendenmaaltijd  

   

December 3/12 ? Sinterklaasviering GJO   

   

 Kerstviering Clubs 18 /12 ?   

 Kinderkerstfeest in kerk Poortugaal   

 20/12 Dorpskerstzang   

   

Januari 23/1 Christelijke theatermiddag met dorpskerk en 
Poortugaal  

 

 31/1 Gezinsdienst (Rob Maas)   

   

   

Februari 6/2 Sirkelslag (JonG) (vanuit Young) 6 februari 

 5/2 Winterdiner  

   

 14/2 Jeugddienst Dorpskerk Dorpskerk 

 19/2 vriendenmaaltijd   

Maart   

 23/3 stille week   

 24/3 Paasviering Julianaschool  Maranathakerk  
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 27/ 3 paasmorgen dienst   

  Paasontbijt met ouders van de GJO (en ouders van 
de kindernevendienst) ?  (kinderen helpen mee 
met ontbijt klaarmaken?)  

 

   

April    

 15/4 Vriendenmaaltijd  

 17/4 Jeugddienst dorpskerk Dorpskerk 

   

   

Mei Activiteit i.s.m. diaconie?  

 5/5 Hemelvaart dag , ochtenddienst  
Jongeren bij dienst betrekken 
Vertek kamp Jong en I believe  

 

 15/5 Pinksteren  

 Snuffelmarkt pas in 2017?    

   

Juni 12/6 Gezinsdienst (Rob Maas)  Maranathakerk 

 EO jongerendag, gezamenlijk met Bus, Poortugaal 
en Dorpsker, check ook andere kerken via Jop)  

13 juni  

 Langs de geslaagden (& kaart gezakten) Rond half juni  

 26/6 Jeugddienst Dorpskerk  Dorpskerk 

   

   

Juli   

   

Augustus  GJO week Laatste week vakantie   

  Terugkomdienst GJO   

   

September   
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Bijlage 3. Leeftijdsopbouw van de gemeente 
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Bijlage 4 Beeld van wat er allemaal gebeurt in en om de kerk 

 

 

 

 Vieren Leren Ontmoeten  Dienen   

Leeftijd      

0 – 4 jaar    Crèche   

4 – 8 jaar Kindernevendienst 
Schoolkerkdiensten 
Gezinsdiensten  

    

8 – 12 jaar Kindernevendienst 
Schoolkerkdiensten 
Gezinsdiensten 

 GJO (met name 
vanuit 
Maranathakerk) 
Bes (met name 
vanuit Dorpskerk) 

  

12 – 16 jaar Tienerkerk Catechese JonG (met name 
vanuit dorpskerk) 

  

16 – 22 jaar   I believe 
(gecombineerd)  

  

22 + jaar      

Ouders van 
kinderen  

  Vriendenmaaltijd 
30 + kring  

Snuffelmarkt   

Ouders van 
tieners 

  Vriendenmaaltijd   

   Jong kookt voor oud   

   Stapeldiner  Actie schoenendoos  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


