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Inleiding
Kinderen en jongeren zijn belangrijk. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om jongeren actief te
betrekken bij het “gemeente-zijn”. Hoe we jongeren betrekken bij kerk en geloof levert ook voortdurend
vragen op. Het beleidsplan vormt een schakel in de keten van acties om antwoorden te vinden op de vele
vragen.
Het is zinvol om na te gaan of de activiteiten in het jeugdwerk nog aan hun doel beantwoorden in onze
sterk en snel veranderende samenleving.
In het verleden bleken kerk en samenleving toch steeds weer een boodschap aan elkaar te hebben. Ook nu
zullen we moeten zoeken naar de aansluiting van kerk en samenleving op elkaar. Specifiek zoeken naar
aansluiting van kerk en geloof op de leefwereld en belevingswereld van de jeugd en gezin.

Missie
Geloven is iets voor iedereen persoonlijk, voor iedereen anders en apart. Geloven is iets tussen God en
jezelf. Maar dat geloven tussen God en jou wil je ook delen met anderen op deze wereld, je wilt God delen
met anderen en samen vieren dat Hij er is, dat Jezus er is, dat alles er is.
Je kiest voor het geloof, omdat je wilt zeggen:
“ Ik ken God
Ik heb een verbinding met Hem
Een belofte mijn best te doen voor anderen
En mijn best te doen voor de wereld
Ik ken Hem!!!!!
Ken jij Hem ook?????“
Is het niet de taak van de gemeente en daarbij van de familie, om de kinderen en jongeren zo veel mogelijk
bekend te maken met de verhalen en met God en Jezus? Hen zoveel mogelijk mee te geven voor het leven,
van het geloof, van óns geloof en van ónze verbinding met God? Zodat zij uiteindelijk, zélf keuzes kunnen
maken in hun leven, zélf kunnen kiezen voor het leven samen met God, zélf kunnen zeggen, IK KEN
HEM !!!!!!!

Visie
We willen een inspirerende kerk zijn, waarin jeugd en gezin geborgen zijn en elkaar kunnen ontmoeten.
We willen onze kinderen en jongeren binnen de gemeente, door het geven van een goede basiskennis en
veel sociale contacten, de mogelijkheid te bieden een eigen geloofsidentiteit te ontwikkelen en daarmee
het geloof een plaats te geven in hun leven.
Want… KINDEREN ZIJN DE KERK VAN DE TOEKOMST EN VAN VANDAAG

Onze droom in 2012
In de situatie van 2012 hadden we een droom voor de nabije toekomst van onze gemeente. Dit was niet
enkel onze droom, zij was ook gedragen door veel leden uit onze gemeente. Uit gesprekken met gezinnen
die meer en meer afhaken, gezinnen die nog altijd betrokken zijn en waren, onze jeugdwerkvrijwilligers en
onze eigen wensen volgde de volgende droom op korte termijn:
We zijn gefuseerd, we zijn nu één kerk en we bundelen onze krachten. Deze fusie is een kans om meer
mensen te bedienen en te betrekken bij de kerk. Zo willen we één kerkgebouw gebruiken om de dingen
anders doen dan we gewend zijn. We willen in deze kerk:
 Al het jeugdwerk laten plaatsvinden: kindernevendienst, tienerdienst, jeugdactiviteit.
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Een eigen jeugdhonk in eigentijdse kleuren die multi-inzetbaar is met ruime faciliteiten zoals een
beamer, klein keukentje, kastruimte, tafels en stoelen, zithoek met banken.
 Aansprekende erediensten door middel van gebruik van multimedia, andere werkvormen, andere
muziekvormen, gebruik van filmpjes, inbreng van gemeenteleden waar onder jeugd.
 Aan deze eredienst gekoppeld meer regelmatige activiteiten voor kinderen en tieners: wekelijks
kindernevendienst en tweewekelijks tienerdienst.
 Een woonkamergevoel creëren voor een ieder die zich aangesproken voelt door deze manier van
eredienst vieren.
We kunnen dit niet alleen, we hebben hiervoor de inspirerende begeleiding nodig van een professional. We
denken hierbij aan een missionair predikant of missionair kerkelijk (jeugd)werker die ons voor een
afgebakende tijd mee kan nemen in dit proces.
Het tweede deel van onze droom is een gemeente creëren die actief omziet naar elkaar, waar je samen
dingen doet en elkaar kent. Het moet opvallen wanneer je er niet bent. Een mooie metafoor willen we
hiervoor schilderen:
In de kerk zijn we over het algemeen eerst bezig met geloof, daaruit vloeit hoop door, wat liefde creëert.
Wanneer we nu eens beginnen met liefde voor elkaar, het omzien naar elkaar, dan geeft dat hoop en
kunnen we hierdoor met elkaar opnieuw het geloof vormgeven.
In het derde deel van onze droom staan de kinderen en jongeren centraal. We willen hen ruimte en
verantwoordelijkheid geven binnen onze gemeente. Dit om het jeugdwerk te laten groeien tot iets wat
‘voor hen’ en ‘door hen’ is. Een aantal voorbeelden:
 Organiseren van veel gezellige, actieve, samenbindende activiteiten en hier bewust op inzetten om
vervolgens meer diepgang in de bestaande (en nieuw op te zetten) activiteiten te krijgen.
 Het vormen van een jeugdcommissie als innovatieteam voor het jeugdwerk, begeleid door enkele
volwassenen.
 Kinderen en tieners eigen taken geven in de gemeente, zoals het bedienen van een beamer of het
geluidssysteem, meedraaien in het collecterooster, maken en beheren van website, kaarsen aansteken
al dan niet met (zelfgeschreven) gedicht, waarbij de leefwereld van de jeugd wordt gezocht (op tijd
herinneren aan hun taak bijvoorbeeld).
 Jeugd actief betrekken bij de voorbereiding van jeugdactiviteiten.
 Organiseren van een diaconaal project door jeugd met assistentie van volwassenen.

Wat is er gerealiseerd van onze Droom begin 2016:
Eind 2013 is er een jeugdwerker van JOP aangesteld om samen met de leden van de taakgroep jeugd en
gezin de dromen te realiseren. We zijn als gemeente gefuseerd, maar we maken nog niet gebruik van één
kerkgebouw. De activiteiten voor kinderen en jongeren buiten de eredienst om vinden zoveel mogelijk
plaats in de Drumptse Hof en in Wadenoijen. Speciale diensten m.b.t jeugd en jongerenwerk en
tienerdienst vindt plaats daar waar de gemeente bij elkaar komt op zondagmorgen.
Er is één kindernevendienst, er is één keer tienerdienst in de maand uitgezonderd de zomervakantie en er
zijn drie catechese groepen. Het kinderleerhuis, Update4spirit (14-18 jaar) en Meet & Eat 19+
Er zijn verschillende diensten m.b.t kinderen, jongeren en gezinnen en daar worden verschillende
werkvormen gebruikt en ook verschillende soorten muziek.
Het woonkamergevoel creëren voor een ieder lijkt nog een droom, mede door het niet op een vaste plek
gemeente zijn die door iedereen geaccepteerd is.
Binnen het huidige jeugdwerk is de laatste twee jaar vooral ingezet op binding van de kinderen en
jongeren met elkaar en onderling. Bij de kinderen van 6 t/m 12 jaar is een vaste groep kinderen (en hun
ouders) die elkaar regelmatig ontmoeten in de kerk en de activiteiten daarom heen.
De binding van jongeren 12+ komt voorzichtig op gang. Het is een kleine vaste groep die in sterke mate en
soms iets minder sterke mate deelneemt aan activiteiten zoals tienerdienst, jeugddiensten ,catechese
groepen en bij gezellige activiteiten. Een aantal zien elkaar ook bij dezelfde sportvereniging en dat bindt
hen aan elkaar De 17+ groep heeft de wens uitgesproken om met elkaar naar Taizé te gaan. Dit proberen
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we zomer 2016 te realiseren. Het actief naar elkaar omzien blijft steeds een punt om aandacht aan te
besteden.
Het derde deel van de droom dat kinderen en jongeren ook zelf actief worden en verantwoordelijkheid
geven is nog niet geheel gerealiseerd. De kinderen en jongeren hebben voorbeelden nodig. Als ouders zelf
actief zijn en dit stimuleren bij hun kinderen en jongeren zie je ook dat ze zelf sneller betrokken zijn en hun
steentje bijdragen bijv. met beameren, kindernevendienst doen, oppassen, met het jeugdorkest
meedoen etc. Dit komt nu wel langzaam op gang en gaan jongeren bijv. meedraaien in de
kindernevendienst
Als kinderen en jongeren zelf met initiatieven komen bijv. een gezellige activiteit met elkaar, dan wordt dit
te allen tijde gestimuleerd.
Als droom blijft staan om kinderen en jongeren meer verantwoordelijkheid te geven en ook accepteren
dat dingen dan anders kunnen gaan, dan wat de kerkelijke gemeente “gewend” is.

Speerpunten 2016-2018
Naar aanleiding van onze missie, visie en droom hebben wij speerpunten geformuleerd voor deze
beleidsperiode. Deze speerpunten hebben allen een heldere doelstelling gekregen, zodat we de voortgang
goed kunnen bijhouden. De speerpunten zijn bewust genummerd in volgorde van prioriteit. Uit deze
speerpunten vloeit een jaarplanning rondom beleid die u in bijlage 3 vindt.
1. Creëren van een grote kerkelijke ‘woonkamer’ waar jeugd en gemeente zich thuis voelt.
In 2016 is er een geschikte kerk gekozen om als uitvalsbasis te gebruiken voor al het jeugdwerk. Hierin
wordt een multifunctionele jeugdruimte gecreëerd, waar de jeugd bij betrokken wordt en waar zij zich
thuis voelt. Dit wordt beoordeeld door de jeugd zelf. In 2016 is deze jeugdruimte gerealiseerd en in
gebruik.
2. Er zijn activiteiten die puur op ontmoeting en gezelligheid gericht zijn.
In 2016 worden er naast de geloofsinhoudelijke activiteiten zoals catechese groepen, tienerdienst,
kindernevendienst ook ontmoetingsactiviteiten aangeboden zoals Sirkelslag, uitjes, naar the Passion
etc.
3. Er zijn kinderdiensten, gezinsdiensten en jeugddiensten een aantal keren per jaar
Er zijn 2 jeugddiensten, 1 kinderdienst en 1 Taizéviering per jaar. Daarnaast zijn er een aantal
gezinsvieringen zoals: Palmpasen, Sint Maarten, Kinderkerstfeest en de startzondag. Kinderen en
jongeren organiseren samen met predikant en/of jeugdwerker deze diensten.
4. Meer frequente tienerdiensten.
In 2016 is er 10x in het jaar tienerdienst. Behalve in de zomervakantie. Deze tienerdienst wordt jaarlijks
met een vast programma voorbereid met leiding tienerdienst en jeugdwerker en/of predikant
5. Goede communicatie: (intern)
Er is een taakgroep jeugd met als vertegenwoordigers: Jeugdouderlingen, jeugddiaken, afvaardiging
Kindernevendienst, jongere 16+, predikant en/of jeugdwerker. Zij zijn verantwoordelijk voor het
jeugdwerkprogramma en de uitvoering daarvan. Ook inhoudelijk geven zij de jeugdwerkvrijwilligers
ondersteuning. De taakgroep jeugd en gezin doet verslag naar de Kerkenraad.
6. Goede communicatie: extern (jeugd, ouders, grootouders) is een ieder op de hoogte van de
activiteiten.
In 2016 is een goede PR structuur gevonden voor het informeren en werven van jeugd en hun ouders
voor de jeugdactiviteiten. Dit wordt nu voornamelijk door de jeugdwerker gedaan. Door ouders en
kinderen uit te nodigen via de mail. Bij jongeren ook via Facebook en What’s app groepen.
Iedere jeugdwerkleider met tieners heeft een What’s app groep met zijn/ haar tieners
Een communicatie medewerker toevoegen aan de taakgroep jeugd heeft meerwaarde. Alle publiciteit
gaat via hem/haar.
7. Er is een predikant specifiek voor jeugd en gezin
Wanneer de jeugdwerker afscheid neemt, heeft een predikant binnen PG Tiel speciaal jeugdwerk in
zijn/haar taken pakket. Hij/zij is vooral betrokken bij de inhoudelijke ondersteuning en heeft een
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aandeel in de catechese en diensten speciaal voor kinderen en jongeren. Ook geloofsopvoeding is
onderdeel van zijn/haar takenpakket.
8. Er wordt een diaconaal project georganiseerd voor en door jongeren.
In 2016 is er een diaconaal project Nacht zonder Dak. Opbrengst voor Vluchtelingenwerk. Daaraan
gekoppeld is er een Vluchtelingendienst. Verder is er inzet op kleine projecten dichtbij. Dit wordt
lopende het seizoen georganiseerd en worden jongeren betrokken.
9. Begroting jeugdwerk.
De taakgroep jeugd en gezin hebben een eigen jeugdwerkbegroting voor een jaar en weet wat er per
jeugdwerkonderdeel te besteden is. Kerkrentmeesters zijn hiervan op de hoogte.
10. Aandacht voor gezinnen met kinderen van 0-6 jaar
In 2016 worden ouders van kinderen van 0-6 jaar benaderd om mee te denken en te brainstormen
m.b.t wat hun verlangens zijn voor hun kinderen en voor henzelf.
11. Er wordt meer kennis overgedragen naar de jeugd.
De kindergroepen richten zich op het overdragen van basiskennis over de Bijbelse verhalen en
kerkelijke rituelen.
In die tienergroepen wordt deze basiskennis herhaald met een verdiepingsslag hoe zij deze verhalen en
rituelen kunnen relateren aan hun eigen leven.
12. Kerk en school activiteiten intensiveren
1 x per jaar worden door de predikanten rond Palmpasen een bezoek gebracht aan de CPBO scholen in
Tiel. Er wordt dan een bezoek gebracht aan groep 5 en activiteit rondom Palmpasen.
1 x per jaar worden de kinderen uit groep 7 uitgenodigd voor een bezoek aan de Sint Maartenskerk en
het Inloophuis.
Via de nieuwsbrieven van de CPBO scholen mogen we PR maken voor de gezins- en kindervieringen
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Bijlagen
Bijlage 1 Overzicht Jeugdwerk PG Tiel anno zomer 2015
Jeugdwerk in de Protestantse gemeente Tiel
0-4 jaar

4-12 jaar

12 -18 jaar

Oppas
elke
zondagmorgen

Kindernevendienst
elke zondag
morgen in
Hoofdkerk

Tienerdienst
1x in de maand op
zondagmorgen
behalve juli/aug
12-16 jaar

Kinderleerhuis
8-12 jaar
8 x per seizoen

Update4spirit
Catechesegroep
14-18 jaar 1x in de
14 dagen op
zondagavond

Meet & Eat
Catechesegroep
19+
1x in de maand op
zondagavond

1x Kinderdienst
2-7 jaar
1 jeugddienst
8-12 jaar

1x Jeugddienst
12-18 jaar

1x Taizéviering
per jaar

Jeugdorkest
4 tot 5 optredens
per jaar

Jeugd/jongerenorkest 4 tot 5
optredens per jaar

Sirkelslag kids
Groep 6,7 en 8

Sirkelslag Young
12-16 jaar

Gezinsdiensten
* Startzondag
* Sint Maarten
* Palm Pasen
* Kinderkerstfeest

Diaconale actie
Nacht zonder Dak

Diaconale actie
Nacht zonder Dak

Kinderclub
Passewaaij

Uitjes die in het
teken staan van
ontmoeting
1 a 2 x per jaar

Taizéreis zomer
2016?

1x Kinderdienst
2-7 jaar

4-12 jaar op
woensdagmiddag
12 x per seizoen

19+

Ouders
1 ouderavond per
jaar over een
onderwerp m.b.t
geloofsopvoeding
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