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Beleidsplan Jeugd 

Maranathakerk, gkv Spakenburg-Zuid 

Inleiding 

Op 1 oktober 2016 heeft de gemeente van Spakenburg-Zuid mij als kerkelijk werker jeugd aangesteld 

omdat er grote zorgen zijn over de jeugd in de gemeente. In de leeftijd vanaf ongeveer 16-18 jaar haken 

veel jongeren af. Ze gaan niet meer vanzelfsprekend naar jeugdvereniging. Ze stoppen met catechisatie 

of ze volgen wel de catechisatielessen maar de vervolgstap naar het doen van openbare geloofsbelijdenis 

wordt niet meer altijd gemaakt. Ze bezoeken geen of steeds minder de kerkdiensten. Dit is een 

ontwikkeling die al ruim tien jaar geleden is ingezet in de gemeente. Het aanstellen van vier 

jeugdouderlingen in 2012 om de jongeren vanaf 15-35 jaar die uit beeld raken en op de  zogenaamde 

‘zorglijst’ staan te bezoeken, heeft tot nu toe helaas weinig resultaat opgeleverd. Iemand heeft eens 

geschreven: ‘Als de jongeren de kerk verlaten, heeft de kerk al veel eerder de jongeren verlaten.’ Ik ben 

geschrokken van wat ik ben tegengekomen in de afgelopen maanden tijdens mijn onderzoek in de 

gemeente. In het jeugdwerk is geen vorm van overleg of vorm van structuur. En er is weinig tot geen 

enkele manier van toerusting van kinderwerkers, jeugdleiders en catecheten.  Er zijn zo veel kinderen en 

jongeren in de gemeente  (47% van de gemeente is jonger dan 30 jaar).  Er is weinig basis om op te 

bouwen. Daarom is dit beleidsplan een eerste stap. Een plan om te werken aan een stevige structuur van 

het jeugdwerk dat een integraal onderdeel gaat worden van de gemeente. Om echt vernieuwend aan de 

slag te kunnen gaan met het jeugdwerk volgt daarna. 

Opdracht 

De opdracht die ik als kerkelijk werker van de kerkenraad heb gekregen is het opstellen van een 

beleidsplan voor het jeugdwerk gebaseerd op het visie document Op weg naar de volheid van Christus1. 

In het visie document is vanuit een Bijbels verantwoorde visie naar gemeente-zijn gekeken. In het visie 

document staat verwoord dat de gemeente meer gavengericht aan de slag wil gaan, meer naar elkaar wil 

omzien en meer werk wil maken van jeugdwerk. Verder heb ik als opdracht om plannen van aanpak op te 

stellen om het beleid in praktijk te brengen en een structuur voor het jeugdwerk op te stellen. Verder mag 

ik de predikanten, kerkenraad, wijken en gemeenteleden toerusten en coachen. Tot slot doe ik aan het 

begin van elk seizoen een voorstel aan de kerkenraad waarin wordt aangegeven welke activiteiten worden 

uitgevoerd. 

Inhoud  

In dit beleidsplan wordt in hoofdstuk 1 beschreven hoe de jeugd geloof en kerk ervaart. In hoofdstuk 2 

wordt beschreven wat de invloed is van de informatiemaatschappij op jongeren. Hoofdstuk 3 gaat over 

factoren die bepalen waarom de jeugd van Spakenburg-Zuid wel naar de kerk gaat. In hoofdstuk 4 wordt 

de visie beschreven op het jeugdwerk. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe het jeugdwerk in 

                                                           
1 http://www.spakenburg-zuid.nl/voor-leden/downloads/op-weg-naar-de-volheid-van-christus-2/2015 
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Spakenburg-Zuid is georganiseerd en worden er aanbevelingen gegeven voor het  jeugdwerk. In het 

laatste hoofdstuk worden aanbevelingen voor nu gedaan, met een planning. 

Gebed 

De afgelopen maanden heb ik veel jongeren gesproken maar ook kerkenraadsleden, de predikanten, de 

kosters, ouders, coördinatoren van de Alphacursus, het bestuur en jeugdleiders jeugdverenigingen, 

catecheten, vertrouwenspersonen,  de coördinator en werkers van het kinder- en jongerenpastoraat, 

leden van de mannenvereniging ‘Rondom het Woord’, collegae kerkelijk werkers. Het gaat mij aan het 

hart hoeveel zorgen er zijn om de jeugd. Om met het jeugdwerk aan de slag te kunnen gaan, is gebed om 

vernieuwing van onze harten nodig door Jezus Christus. Een gemeentegebed om aan Christus te vragen 

hoe we Hem en elkaar leren lief te hebben en elkaar kunnen dienen. Door elkaar lief te hebben en elkaar 

te dienen, zoals Christus ons liefheeft en ons dient, wordt de gemeente zichtbaar als gemeente van 

Christus. Dan wordt zij een aantrekkelijke  en inspirerende plek voor haar omgeving.  “Ik ben de wijnstok 

en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij 

kun je niets doen’ (Joh.15:5).  Alleen als we in Christus zijn, kunnen we werk maken van het jeugdwerk. 

Mijn oprechte wens is dat de nieuwe generatie Jezus Christus leert kennen en Hem gaat liefhebben en 

volgen. Alleen Hij geeft aan de jongeren het geloof in Hem.  

 
 
Afke van der Velden -  kerkelijk werker jeugd van de GKV Spakenburg-Zuid - 8 mei 2017 
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Hoofstuk 1 –  Jeugd en geloof  

                          

1.1 Loopt de kerk leeg?  

Het percentage jeugd in Nederland dat één keer of vaker per week de kerk bezoekt, daalde tussen 2000 

en 2010 van elf naar acht procent. Het aandeel jeugd van 15 tot 25 jaar dat zegt tot een kerkelijke gezindte 

of levensbeschouwelijke groepering te behoren is gedaald van 49 procent in 2010 naar 41 procent vijf jaar 

later. Onder jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is deze daling het sterkst. In 2015 zeggen vier op de tien 

jongvolwassenen godsdienstig te zijn. In 2010 was dit met 48 procent nog bijna de helft. Het aandeel 

minderjarige godsdienstige jeugd (15 tot 18 jaar) is gedaald van 51 procent in 2010 tot 45 procent in 20152. 

In Nederland wonen 2,8 miljoen jongeren tussen de tien en 23 jaar, van wie het gros niet met God is 

opgegroeid. 

1.2 Leeg testament 

Sinds Piet van der Ploeg in 1985 zijn onderzoek Het lege testament publiceerde, is in gereformeerde 

kerken de jongerenproblematiek onderwerp van gesprek en beleid. Van der Ploeg studeerde af op een 

onderzoek naar kerkverlating onder jongeren binnen de Gereformeerde Kerken (synodaal). Uit zijn 

onderzoek bleek dat het zogenaamde ‘jongerenprobleem’ waarover het toen binnen die kerken ging, als 

zodanig eigenlijk niet bestond. Dat jongeren de kerk verlieten, was slechts een symptoom. Het werkelijke 

probleem lag bij de oudere generaties, zo bleek uit  interviews, die niet in staat waren geweest om de 

inhoud en de waarde van het geloof voor te leven en vorm te geven. Men sprak over geloof als over een 

ding dat van generatie op generatie moest worden doorgegeven. Maar op het moment dat de jongere 

generatie ging doorvragen, bleek het grote geschenk van het geloof een ‘leeg testament’ zonder inhoud. 

Het geloof had voor veel jongeren daarmee zijn betekenis verloren. Of dit ook voor Spakenburg-Zuid van 

toepassing is? Als je uitgaat van het gegeven dat deze gemeente een echte volkskerk is, zal boven 

genoemd probleem, dat de oudere generaties moeite hebben om de inhoud van het geloof voor te leven 

en vorm te geven, ook in deze gemeente van toepassing zijn. 

1.3 Geloofsgesprekken 

De kerk is er onder meer om het geloof door te geven aan nieuwe generaties. Hierbij spelen allerlei 

factoren een rol, zoals eigentijdse en aansprekende voorbeelden tijdens de preek, vormgeving van de 

eredienst, en een goede persoonlijke relatie tussen de jongeren en de jeugdleider of catecheet. Maar 

uiteindelijk blijkt altijd dat het bij geloofsoverdracht vooral draait om inhoud. Welk verhaal van Christus 

hebben wij dat we graag willen uitdragen? Uit onderzoek van de Gereformeerde Hogeschool, Jong en 

(goed)gelovig3 uit 2011, blijkt hoe essentieel de inhoud van het geloof in jeugdwerk is. Niet de vormgeving 

van het jeugdwerk of de gezelligheid van jeugdvereniging geven de doorslag, maar het echt, doorleefde 

geloofsverhaal van de ouders, jeugdleiders, predikanten en catecheten. Met andere woorden: de 

geloofsgesprekken die onderling en tussen de generaties gevoerd worden, blijken zeer essentieel te zijn 

voor geloofsoverdracht.  

                                                           
2 CBS: ‘Vier op de tien jongvolwassenen godsdienstig.’ 22 februari 2017.  
3 http://www.viaa.nl/~/media/Files/Onderzoek/CvSv/Publicaties/111003%20Jonggoedgelovigenkerk%20webversie.ashx 
 

http://www.viaa.nl/~/media/Files/Onderzoek/CvSv/Publicaties/111003%20Jonggoedgelovigenkerk%20webversie.ashx
http://www.viaa.nl/~/media/Files/Onderzoek/CvSv/Publicaties/111003%20Jonggoedgelovigenkerk%20webversie.ashx
http://www.viaa.nl/~/media/Files/Onderzoek/CvSv/Publicaties/111003%20Jonggoedgelovigenkerk%20webversie.ashx
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Jongeren zijn vaak het geloof niet kwijt, maar zoeken hoe ze vorm geven aan leven uit geloof, hoe geloof 

vorm kan krijgen in hun leven. Open geloofsgesprekken zijn nodig om de jonge generatie geen ‘leeg 

testament’ na te laten4. Ouders, gezinnen moeten daarin uitdrukkelijk participeren. Wat Van der Ploeg in 

1985 constateerde, lijkt dertig jaar later nog steeds actueel. Geloofsopvoeding is een zaak van de hele 

gemeente. Open geloofsgesprekken zijn nuttig voor ieder persoonlijk lid (van elke leeftijd) en voor de 

gemeente als geheel. Open geloofsgesprekken verbinden. Het gaat om het vinden van een goede vorm 

voor deze geloofsgesprekken.  

1.4 Trends 

 
Authenticiteit 
Dit alles heeft te maken met de culturele ontwikkelingen waar we als kerk volop aan meedoen. We, zowel 

jongeren als volwassenen, hechten grote waarde aan authenticiteit, aan echtheid. Het gaat niet alleen om 

een rationeel kloppend betoog van het geloof. We willen een leven op een manier die overeenkomt met 

de waarden van Christus. Alleen wanneer je zelf authentiek, eerlijk en transparant bent, zullen anderen 

aan je merken wat je drijft en waar je voor gaat. In je leven als ouder, ambtsdrager, catecheet, predikant 

en kerkelijk werker moet je kunnen laten zien dat je leven met Christus werkelijk verschil maakt. Pas 

wanneer je dat aan de jeugd laat zien en hen dat laat meebeleven, komt voor het voetlicht waar het in 

geloofsoverdracht om gaat: dat Jezus alles voor jou over heeft. 

Intensivering 
Een andere ontwikkeling in onze cultuur is dat we alles intensief willen beleven (intensivering). We willen 
niet zomaar een verhaal of een leuk moment. We willen iets life-changing meemaken. Dat geldt ook voor 
het geloof. We willen in het geloof radicaliteit en toewijding, zodat onze relatie met Christus het centrum 
wordt in ons leven. 
 
Beleving 
In de derde plaats is er een roep om beleving. Geloof mag niet alleen iets van ons hoofd zijn, een kwestie 
van dogma’s of wereldbeschouwing. Geloven moet een way of life zijn, waar je levensstijl en bijhorende 
ervaringen integraal deel van uitmaken.  
 
Toewijding 
Tenslotte is er de tendens dat door de secularisatie kerken weliswaar krimpen, maar dat tegelijkertijd 
diegenen die in de kerk overblijven steeds orthodoxer en duidelijker worden in hun overtuigingen en 
levensstijl. Wie nu belijdenis doet heeft er echt zelf voor gekozen en dan mag je ook toewijding en 
overgave verwachten.  
 
Geloof delen 
Deze trends beïnvloeden alle generaties. Ze vragen erom dat christenen onderling hun geloof delen door 
elkaar in de werkelijkheid van het leven met God te ontmoeten. ‘Je geloof delen’ is dus niet hetzelfde als 
‘praten over je geloof’. Het is samen deelnemen aan de praktijen van het kerk-zijn. Je geloof delen is een 
onmisbare voorwaarde voor een levende gemeente. Omdat vorm en inhoud sterk samenhangen, komt er 
veel aan op de vraag: hoe leer ik dat, mijn geloof delen? Door heel gewoon samen dingen te doen en te 

                                                           
4 Moniek Mol en Jannet de Jong, http://www.praktijkcentrum.org/leren-luisteren-leren-spreken/ 
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organiseren als gemeente en met de jeugd. Zo leren we ons geloof te delen rondom de vraag: wat gebeurt 
er in mijn leven en hoe breng ik dat in verband met Christus?  
 
Trends  in Spakenburg-Zuid 
Bovengenoemde trends in de samenleving zoals authenticiteit, intensivering, beleving en toewijding, zijn 
ten dele herkenbaar bij de jeugd van de Maranathakerk. De jeugddiensten werden de afgelopen periode 
zo goed bezocht dat de ouders weer huiswaarts keren om plaats te maken voor jongeren die uit de hele 
omgeving vandaan komen.  De jeugd in Spakenburg mist authenticiteit. Ze hebben moeite met hypocrisie. 
Ze willen een eigentijdse preek die hen aanspreekt. Niet alle jongeren staan te springen om een drumstel 
tijdens de dienst. Een viool of piano is prima. Doe maar gewoon, is hun motto, maar wees wel echt. Een 
wandeling door het dorp tijdens de Stille Week als een soort ‘De Passion’ zal veel weerklank kunnen 
vinden bij de jongeren.  Je kunt concluderen dat bovengenoemde trends bij de jeugd in Spakenburg-Zuid 
zeker aanwezig zijn.  
 
In het volgende hoofdstuk gaan we wat dieper kijken naar de veranderingen in de samenleving die van 
invloed zijn op de jeugd. 
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Hoofdstuk 2 - De informatiemaatschappij  en j eugd 

 

Meisje 21 jaar: ‘Als ik wakker word, zet ik eerst mijn telefoon aan en check ik mijn berichten, reageer op 

berichten die ik belangrijk vind, daarna doe ik de tv aan met het geluid zacht. Vervolgens klap ik mijn 

laptop open om het nieuws te bekijken en Twitter te checken, daarna ga ik ontbijten. Ik krijg een heel 

voldaan gevoel: alles staat aan, de dag kan beginnen.’  

De jeugd van nu groeit op in een informatiemaatschappij. Zij en wij hebben nooit eerder in alle vrijheid 

over zo veel informatie kunnen beschikken. Dat geeft geweldige mogelijkheden en veel nieuwe inzichten, 

het is verrijkend. Maar de altijd aanwezige beschikbaarheid van media heeft ook een uitwerking die we 

wellicht niet voorzien hebben en waar we ook niet altijd blij mee zijn. De jeugd van nu moet groot worden 

in een wereld met een overaanbod aan prikkels. De vraag is wat dat met hen doet. In elk geval maken 

jongeren massaal gebruik van de media die tot hun beschikking staan: mobiele telefoon, internet, games, 

televisie, radio, kranten en tijdschriften. Gemiddeld maken jongeren tussen de 15 en 19 jaar 35,7 uur per 

week er gebruik van. Dat is ongeveer 5 uur per dag5. Veel jongeren brengen meer tijd achter hun 

‘schermpje’ door dan dat zij op school zitten en een derde heeft een complete media-uitrusting op de 

eigen kamer. Voordat we hier verder op ingaan is het goed om te kijken welke rol de media hebben 

ingenomen in onze samenleving. 

 

2.1 Media en maatschappij  

Massamedia zijn er altijd geweest, maar de functie die zij in de samenleving hebben is veranderd. Dat 

heeft ook te maken met de veranderde samenleving. De traditionele samenleving, maar zeker ook nog de 

verzuilde samenleving zoals we die in Nederland tot in de eerste helft van de vorige eeuw kenden, 

kenmerkte zich door een grote gezamenlijkheid als het gaat om normen en waarden. De socioloog 

Durkheim noemde dat een heel hecht ‘conscience collective’6. De samenleving kende een vast fonds van 

normen en waarden waar mensen elkaar op konden aanspreken en dat de gemeenschappelijkheid van 

de samenleving vormde. Bovendien had elke zuil zijn eigen kanalen zoals politieke partijen en zijn eigen 

media zoals kranten en omroepen. Op deze manier kon de gemeenschappelijkheid binnen de eigen zuil 

verder onderstreept en ondersteunt worden. Juist de audiovisuele media zoals radio en televisie, hebben 

aan de doorbreking van de verzuiling een belangrijke bijdrage geleverd. Met het toenemen van het 

                                                           
5 drs. Els J. van Dijk, De hunkerende generatie, de leefwereld van jongeren, 2013, pag.42 
6 https://nl.wikipedia.org/wiki/Collectief_bewustzijn 
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amusementsgehalte van met name televisie werd het onderscheid tussen de verschillende omroepen 

steeds minder duidelijk.  

2.1.1 Publieke opinie 
Inmiddels is aangetoond dat de levensbeschouwelijke achtergrond van de kijkers geen criterium meer is 

voor de programma’s die bekeken worden. De samenleving zelf is uiteengevallen. Er is geen inhoudelijk 

gemeenschappelijk element dat mensen bindt. Integendeel, we zijn voorzien van een grote hoeveelheid 

aan alternatieven waaruit ieder naar eigen smaak zijn menu samenstelt. Je kunt het ook zo zeggen: de 

samenleving is veranderd van een gemeenschap naar een gezelschap, waarin individuen langs elkaar heen 

leven. Maar dat is bedreigend voor een samenleving. Er moet immers iets zijn wat mensen onderling bindt 

om van een samenleving te kunnen spreken De media hebben dat gat weten te vullen. Waar zij voorheen 

de rol vervulden van het ondersteunen van bestaande interpretatiekaders in kerk en politiek, leveren ze 

nu zelf die kaders. Door bijvoorbeeld het bespelen van de publieke opinie via de ‘De wereld draait door’ 

en het creëren van hypes zoals ‘de twee Reuze Panda’s’ die uit China naar Nederland komen. In allerlei 

situaties dicteren de media de (gespreks)agenda. Of het nu gaat om grote maatschappelijke thema’s zoals 

het klimaat of terreur, de media bepalen meer en meer de maatschappelijke discussie en creëren het 

broodnodige wij-gevoel. ‘De Passion’ werd vorige maand weer live uitgezonden. Duizenden mensen lopen 

mee met het kruis, gelovigen en niet-gelovigen. Het is een geweldig event. We mogen er allemaal bij zijn.   

2.2 Jeugd en hun normen en waarden 

Bij de jeugd treedt een verschuiving op als het gaat om de invulling van hun normen-en- waardenpatroon. 

Het zijn niet langer de beginselen die zij vanuit de kerk en gezin met zich meedragen, maar meer en meer 

gebruiken zij soaps en series om zich een oordeel te vormen over morele kwesties en om te laten zien wie 

ze zijn en waar ze in het leven voor staan. Abortus, seksualiteit, cultuur en ziektes: alle morele kwesties 

worden besproken via social media als bron en baken. Neem als voorbeeld seksualiteit. Seksualiteit is een 

heel belangrijk  thema dat jongeren bezighoudt, en volwassenen nemen niet de tijd, of hebben niet de 

vrijmoedigheid om met hun kinderen over seksualiteit te spreken. Door de overdaad van bloot op 

televisie, muziek- en videoclips, online games en internet of bijvoorbeeld de billboards voor lingeriemode 

langs de snelweg hebben jongeren (maar ook ouderen) een vertekend beeld van seksualiteit gekregen. 

Jongeren zijn daardoor op jongere leeftijd seksueel actief.  

Internet heeft grote invloed op de beleving van seksualiteit van jongeren. Instantseks, anoniem is 24 uur 

per dag beschikbaar voor iedereen in alle denkbare varianten. Op internet zijn jongeren sneller geneigd 

grenzen over te gaan. ‘Vroeger’ duurde het downloaden van een pornosite een paar minuten en moest 

betaald worden voor de site. Nu is binnen een seconde alles binnen bereik en gratis. Nog nooit is de 

seksualiteit zo losgemaakt van een liefdesrelatie als in onze tijd. Het lijkt alsof de media bepalen hoe 

jongeren hun keuzes maken. Jongeren groeien op in een wereld waar ze hun eigen god zijn en dat brengt 

een enorme druk met zich mee. Ze bepalen zelf wat goed of fout voor hen is. Dat is een onveilige norm. 
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2.2.1 Sociale netwerksites 
Identificatiefiguren, zoals vloggers7, worden ontleend aan de media. En niet alleen soaps en clips zijn hier 

belangrijke inspiratiebronnen, maar ook hun muziek en de online games die zij spelen. Het zijn niet de 

belangrijke volwassenen in hun direct omgeving met wie zij zich identificeren, maar met dat wat zij met 

elkaar meemaken in hun mediagebruik. Ook de sociale netwerksites, zoals SnapChat, Facebook, YouTube, 

spelen op dit punt een grote rol. En als je een beetje rondsurft op de sociale netwerksites, valt je bij jonge 

gebruikers een ding heel erg op: there is love everywhere! Smileys, hartjes, liefdesbetuigingen: jongeren 

prijzen elkaar volop. De vraag is natuurlijk wat dat is. Gaat het echt om liefde of is het een proces van 

geven en krijgen en vragen van bevestiging? Op zoek naar erkenning? De sociale netwerksites zijn in korte 

tijd uitgegroeid  tot een van de meest populaire activiteiten op het internet voor jongeren. Wereldwijd is 

minstens 73% van de jongeren lid van minstens één sociale netwerksite. Het is voor hen het platform om 

leuke berichten te delen met hun vrienden. 

Voor veel jongeren zijn geest, emotie, lichaam en sociale aspecten geen eenheid. Zo kan seks los staan 

van liefde. En wie ze thuis zijn, kan verschillen van wat ze op school en in de whatsapp-groep laten zien. 

Rolmodellen in de kerk kunnen hen helpen te leren dat wat je uitstraalt en wie je bent, één geheel vormt.   

Nog even de feiten op een rij: jongeren zitten gemiddeld zes dagen per week op  Instagram, Facebook, 

YouTube of een ander sociale netwerksite, terwijl  het gemiddeld aantal  minuten per keer 40 is. Ongeveer 

6 keer per dag bezoeken zij hun sites. Het aantal reacties per week op hun profiel is 30 en als het gaat om  

hun profielfoto is dat 41.8 Het aantal reacties is belangrijk maar niet doorslaggevend. Het gaat vooral om 

bevestiging. Jongeren vinden het belangrijk ergens bij te horen en geaccepteerd te worden. Ze willen 

daarom een goede indruk maken op hun omgeving. De sociale netwerksites zijn voor hen een belangrijke 

manier om zich naar de buitenwereld te profileren. Bovendien kunnen zij op deze manier continue met 

elkaar in contact blijven. De acceptatie door leeftijdgenoten heeft invloed op hun sociale zelfvertrouwen. 

In een variant op Descartes: ‘Ik ben in beeld, dus ik besta’.  

2.3 Media en de ontwikkeling van denken  

Moderne media zijn meer dan middelen die ons ter beschikking staan. Als we er mee moeten werken, 

hebben zij invloed op ons functioneren en ons denken. Dat stelt Nicholas Carr9, deskundige op het terrein 

van moderne media en het menselijk brein. Enkele jaren geleden merkte hij dat hij in zijn denken anders 

begon te functioneren. Hij kon zich slecht concentreren en was snel afgeleid. Na verloop van tijd viel hem 

op dat hij zich permanent gedroeg alsof hij achter zijn computer zat. Hij was onrustig en had in zijn hoofd 

steeds een bepaalde honger naar nieuwe informatie. Dit voorbeeld maakt duidelijk wat internet met ons 

doet. Meer informatie hebben is iets heel anders dan informatie begrijpen en onthouden. Iets opzoeken 

is echt iets anders dan iets zelf weten. Carr stelt dat het veelvuldig gebruik van internet de hersenen 

permanent verandert. Je vertoont na verloop van tijd ook internetgedrag als je niet op het internet zit. En  

                                                           
7 Vlog (een afkorting voor video weblog) is de benaming van een dagboek (Engels: log) op internet, waarbij het grootste 
deel van het dagboek bestaat uit videobeelden. De vlog is een variant op het blog (afkorting voor weblog), waarbij de 
inhoud voornamelijk tekst is, het is een internetdagboek van videobeelden. Iemand die een vlog maakt wordt een 
vlogger of vlogster genoemd. De videobeelden zijn via YouTube te bekijken.  
8 drs. Els J. van Dijk, De hunkerende generatie, de leefwereld van jongeren, 2013, pag.50. 
9 Nicholas Carr,  What the internet is doing to our braines, 2011 

http://www.nicholascarr.com/
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het omgekeerde geldt ook, als je bepaalde dingen niet meer doet, verliezen je hersenen daar ook interesse 

in. Een voorzichtige conclusie kan zijn dat veelgebruikers van het internet hun creativiteit dreigen te 

verliezen, evenals hun probleemoplossend vermogen en het talent om conceptueel te denken. Een aantal 

aspecten hiervan zien we bij jongeren hoe zij met lesstof omgaan. Ze knippen en plakken informatie van 

het internet aan elkaar en noemen dat dan trots een werkstuk. Maar dat is iets heel anders dan toenemen 

in wijsheid en het opnemen van kennis en het integreren van verschillende kennisgebieden. 

 

 

2.4. De angst iets  te missen  

De informatiemaatschappij doet ook nog iets anders met de jeugd. De voortdurend openstaande 

communicatieverbindingen hebben geleid tot de angst iets te missen: the fear of missing out (fomo). De 

Nationale Academie voor Media & Maatschappij deed in 2011 een onderzoek naar mobieltjes op 

scholen10. En de conclusie was dat mobieltjes op school chaos veroorzaken in de klas. De concentratie van 

de leerlingen wordt verstoord, de kwaliteit van het onderwijs lijdt eronder, evenals de veiligheid van de 

schoolpopulatie. Zowel leerlingen als leraren staan bloot aan anonieme digitale pesterijen. Er zijn 

leerlingen die elk incident op school filmen, uploaden en rondsturen. Een mobieltje betekent voor 

jongeren zo veel meer dan alleen een communicatiemiddel met de buitenwereld. Het is een onderdeel 

van henzelf en een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Als je hun mobieltje afpakt, pak je iets tastbaars van 

henzelf. Hetzelfde geldt voor de computer, de sociale media, het contact met vrienden. Daarin kun je naar 

de beleving van jongeren gewoonweg niets missen. 

de waan van de dag 
De angst om niets te willen missen maakt dat jongeren zich laten vullen door alles wat op hun pad komt 

maar dat zij ook niet meer de vragen stellen bij het leven. De informatiemaatschappij brengt de 

nieuwsgierigheid tot zwijgen. Dat is een flinke uitspraak, maar als je aan je puberzoon of tienerdochter 

vraagt waarnaar zij verlangen in dit leven, wat ze willen bereiken, dan blijft het vaak lang stil. Waar het 

voorheen voor een adolescent vanzelfsprekend was om groots en meeslepend te leven, is dat nu niet 

altijd meer zo. Het leven lijkt meer en meer gevuld te worden met de waan van de dag. Dat is geen onwil, 

maar onvermogen en onmacht. En misschien geldt dat voor ook voor onszelf.  

  

                                                           
10 https://www.mediaenmaatschappij.nl/pers/publicaties 

http://www.onderwegonline.nl/wp-content/uploads/2017/01/030228-Jeugdtrends-foto-2.jpg
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2.5 Samenvattend 

De informatiemaatschappij verandert het denken van jongeren. Over informatie beschikken is iets heel 

anders dan het ontwikkelen van denkvermogen en het vormen van een visie op de werkelijkheid. De 

overmaat aan prikkels maakt het voor jongeren steeds lastiger om zich voor langere tijd en diepgaand te 

concentreren. Internet verhoogt niet alleen de onrust, maar tast ook de manier van denken aan. De 

mening van jongeren over allerlei kwesties wordt meer en meer bepaald door wat zij in de media 

tegenkomen. Dat geldt zeker bij een voor hen heel belangrijk thema als seksualiteit. Sociale media zijn 

voor hen belangrijke instrumenten waar zij bevestiging en erkenning zoeken, waarmee meteen gezegd is 

dat zij die elders (ouders, rolmodellen?) blijkbaar onvoldoende vinden. Jongeren worden meer en meer 

afhankelijk van de media waarover zij beschikken. Niet zelden met als gevolg dat zij zich laten leiden door 

de waan van de dag, waardoor het zicht op idealen en dromen verdwijnt. Doodsoorzaak nummer twee 

onder jongeren is niet voor niets zelfdoding. Alleen verkeersongelukken eisen meer slachtoffers onder 

jongeren. Ze geven aan zich leeg te voelen en vragen zich af waarom ze hier op aarde zijn. Die zoektocht 

kan eindigen in een magische wereld of ongezond gedrag zoals blowen of seksuele uitspattingen, maar 

ook in het geloof.  

Er groeit een hele generatie op zonder bijbelkennis en godsbesef. Maar dat wil niet zeggen dat jongeren 

geen religieus besef hebben. Het regent juist religie in onze samenleving, constateert Marianne 

Timmermans, van Young & Holy11. In televisieprogrammas, films, computerspelletjes en muziek. Een 

voorbeeld hiervan is de film van Walt Disney die eind 2016 in de Nederlandse bioscoop in première 

ging. Vaiana gaat over een avontuurlijke tiener Moana die, met behulp van halfgod Maui, de oceaan over 

zeilt op een spannende missie om zichzelf te bewijzen als grote navigator en om haar mensen te redden. 

En de game ’World of Warcraft (WOW)’ is al meer dan tien jaar een toonaangevende game met tal van 

spirituele personages zoals monniken, sjamanen en priesters. ‘Een ‘Priest’ (priester) is een meester in 

healing (genezing). Ze beschermen spelers met hun magische schilden en kunnen zelfs gevallen 

kameraden weer tot leven brengen. 

Maar sociale media zijn niet alleen bedreigend. Er zijn voldoende mogelijkheden om social media in te 

zetten in het jeugdwerk. Een Whatapp-groep van jongeren kan onderling gebruikt worden voor 

bemoediging, gebedspunten, om overlegmomenten af te spreken of het aan elkaar doorgeven van 

jeugdactiviteiten. De jeugdverenigingen van de Maranathakerk werken sinds kort met het online-

programma ‘Het geloofsgesprek’ van Young & Holy. Wekelijks is er een nieuwe uitgave beschikbaar over 

wat er onder jongeren aan zingeving, religie en geloof gebeurt.  

Voor de Maranathakerk ligt de uitdaging hoe het jeugdwerk in de gemeente tot bloei kan komen, rekening 

houdend met de culturele ontwikkelingen in de samenleving en de invloed van de informatiemaatschappij 

op de jongeren.  Zie ook bijlage 2 over de ontwikkeling van het jeugdwerk in kerk 1.0, 2.0 en 3.0 in 

Nederland. In hoofdstuk 4 wordt de visie op het jeugdwerk in de Maranathakerk verder uitgewerkt. We 

gaan nu eerst kijken welke factoren bepalen waarom de jeugd van Spakenburg-Zuid wel of niet naar de 

kerk gaat.  

                                                           
11 http://www.youngholy.nl/ 

http://www.youngholy.nl/
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Hoofdstuk 3  -  Vi jf  factoren waarom de jeugd  in Spakenburg -Zuid wel of  niet naar de 

kerk gaat 

In het vorige hoofdstuk ging het over de invloed van de informatiemaatschappij op jongeren in het 

algemeen. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de jeugd in Spakenburg-Zuid kerk en geloof ervaart. Er 

zijn vijf cruciale factoren die bepalen of de jeugd wel of niet naar de kerk gaat12.  

3.1 De ouders geloven en dragen dat uit   

Met grote stip op nummer één staan vader en moeder. De rol van de ouders in het voorleven en praten 

over het geloof blijkt de belangrijkste factor. Als zij niet meer naar de kerk gaan, dan wordt  de kans dat 

hun kinderen betrokken blijven bij de gemeente heel klein. Als vader en moeder wel naar de kerk gaan 

maar niet kunnen uitleggen waarom geloven voor hen belangrijk is, zowel in woorden als daden, is dan 

kans op kerkverlating bij hun kinderen heel groot. Ouders dienen hun liefde voor Christus te laten zien in 

hun dagelijks leven. Daarom in geloofsopvoeding allereerst een taak van de ouders. De gemeente is 

verantwoordelijk voor de ondersteuning, zo staat het ook in het doopformulier. Hoe kunnen de ouders in 

Spakenburg-Zuid ondersteuning krijgen bij de geloofsopvoeding van hun kind(eren)? En vinden de ouders 

dat ook nodig?  Er is onderzoek nodig onder de ouders om te kijken waar de knelpunten liggen bij de 

geloofsopvoeding. Bij navraag bij jeugdverenigingsleiders en catecheten werd aangegeven dat de 

betrokkenheid van de ouders wordt gemist. De ervaring is dat er thuis weinig gebeurt in het kader van 

geloofsopvoeding. Er wordt niet dagelijks bijbel gelezen tijdens de maaltijd en hardop bidden brengt 

ouders in verlegenheid. Jongeren kunnen tegenwoordig  veel met hun ouders bespreken maar over 

seksualiteit wordt niet of nauwelijks gesproken. En het lijkt soms alsof jongeren zelf mogen beslissen of 

ze wel of niet naar catechisatie en vereniging gaan. De gemeente heeft als taak de ouders ondersteunen. 

Veel ouders in Spakenburg-Zuid besteden te veel uit aan kerk en school omdat ouders het moeilijk vinden 

om het evangelie handen en voeten te geven in het dagelijks leven. 

 

                                                           
12 Corjan Matsinger, Heilige grond, pag. 36 ev. 
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3.2 De boodschap moet aansluiten bij  hun behoeften  

Als je vraagt aan een jongere waarom hij of zij  niet meer (zo vaak) naar de kerk gaat, is er het antwoord    

‘in de kerk gaat het niet over mij maar over volwassenen’ of  ‘de preek gaat niet over mijn leven’. De jeugd 

die naar de kerk gaat wil horen van een evangelie dat er toe doet in hun leven. Dat gaat niet via een 

muziekband in de kerk of een jeugdspreker. Nee, het gaat anders. Als het evangelie echt je leven 

verandert, zoals in de bijbel staat, hoe merk ik dat dan als jongere? Wat zegt de preek over Jezus? En hoe 

neem ik de boodschap van Jezus serieus in mijn leven? Niet alles hoeft helemaal uitgelegd te worden 

tijdens de preek. Er mag best wat onuitgesproken blijven liggen, om op te kunnen ‘kauwen’ tijdens de rest 

van de week. De jongeren bidden wel en hebben gehoord dat ze ook moeten bijbel lezen. Maar ze zijn 

aan de verhalen gewend en het raakt ze niet meer. Bovendien lezen Spakenburgers niet zo veel en niet 

zo graag. Ze moeten bij de hand genomen worden. Het is goed om leren luisteren naar wat er speelt bij 

de jeugd. Op welke manier kan aansluiting  gevonden worden? En op welke behoefte van jongeren kan 

het evangelie van Christus een antwoord zijn. Als de prediking blijft zoals ze nu is, kan de uitspraak van 

Roel Kelder realiteit worden: ‘Over veertig jaar passen we met z’n allen in de Noorderkerk’.  Dat is een 

heftige uitspraak maar niet ondenkbaar.  

3.3 Jongeren hebben leeft i jdgenoten die ook geloven  

Als je vrienden ook in de kerk zitten, kan dat positieve gevolgen hebben om betrokken te blijven als 

gemeentelid. Dus behalve ouders zijn ook vrienden van groot belang. Jongeren hebben leeftijdsgenoten 

nodig om zich thuis te voelen in de kerk. Jongeren die vrienden krijgen die niet betrokken zijn bij een kerk, 

lopen het risico meer en meer afstand te nemen van de kerk en geloof. Het is dan ook belangrijk jongeren 

te helpen groeien in hun identiteit. Maar misschien nog belangrijk is het om ze te helpen bij het handen 

en voeten te geven aan hun geloof in een post-christelijke land. Alleen dan kunnen ze een positieve 

invloed uitoefenen op hun leeftijdsgenoten, in plaats van meegenomen worden in een beweging van God 

af.   

In Spakenburg-Zuid zijn vriendengroepen aanwezig tijdens de kerkdiensten. Ook op jeugdvereniging en 

catechisatie zien vrienden en vriendinnen elkaar wekelijks. Zij willen Jezus volgen en doen dat ook met 

overgave. Het is goed om te investeren als gemeente in ruimte voor vriendschappen met leeftijdsgenoten 

en in de contacten tussen de generaties. Maar er zijn de laatste decennia ook veel jongeren van deze 

gemeente op drift zijn geraakt waar we ons zorgen over maken. Er zijn ook jongeren die helemaal zijn 

afgehaakt en onverschillig staan ten opzichte van het geloof. Van deze laatste groep, de onverschilligen, 

keren sommigen weer terug naar de kerk en geloof, bij huwelijk of geboorte van kinderen.  

3.4 Jongeren worden betrokken bij  de gemeente  

Kinder- en jeugdleiders in de gemeente worden soms wel gezien als activiteitenbegeleiders. Ze rennen 

het vuur uit hun sloffen om het de jeugd naar de zin te maken met leuke knutselwerkjes en spannende 

activiteiten. Hun succes lijkt dan af te hangen van het aantal tieners dat op de activiteiten afkomen. 

Kinder- en jeugdwerk lijkt soms wel op een oppascentrale of een kinderdagverblijf. De kinderen zijn veilig 

ondergebracht en krijgen wat lekkers. Het kan ook anders. Kinderen en jongeren kunnen óók organiseren, 

preken en bidden. Door de jeugd actief te betrekken in het jeugdwerk of in andere gemeentetaken 

worden zij medeverantwoordelijk in de gemeente. Dat wordt ook wel ‘doorgevende leiderschap’ 
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genoemd. Geef jongeren de ruimte om hun kwaliteiten te ontwikkelen en zich in te zetten in de gemeente 

in plaats van te werken vanuit een centrale autoriteit.  Het is wel een uitdaging om jongeren te motiveren 

om mee te doen. Hoe is het jeugdwerk georganiseerd in de Maranathakerk en is er ruimte voor 

doorgevend leiderschap? In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan. 

3.5 Jongeren hebben rolmodel len  nodig 

Jongeren hebben andere mensen nodig aan wie zij zich kunnen spiegelen. Dat kunnen vrienden zijn maar 

ook gemeenteleden. Jongeren zijn op zoek naar zichzelf en zoeken ook mensen met een levend geloof. 

Mensen die laten zien in hun woorden en daden dat ze Christus willen volgen. Deze mensen in de 

gemeente kunnen jongeren helpen in hun  geloofszoektocht zonder direct alle antwoorden te hebben en 

die te benoemen. Geloofsvoorbeelden in de gemeente kunnen prikkelend zijn in hun vragen aan jongeren. 

Ze kunnen vertellen over hun momenten van geluk en weerstand in het geloofsleven. En ze kunnen 

jongeren uitdagen om hun eigen unieke relatie aan te gaan met God op een manier die bij hen past. Er 

zijn in Spakenburg-Zuid weinig geloofsvoorbeelden bekend. Zijn er gemeenteleden die hun geloofsverhaal 

willen delen op een catechisatieles? “Jongeren in Spakenburg hebben te kampen met leegheid, het 

overvalt ze.”13  

 

 

 

In het volgende hoofdstuk wordt de visie beschreven voor het jeugdwerk in de gemeente. In het hoofdstuk 

daarna (hoofdstuk 5) wordt beschreven hoe het jeugdwerk in Spakenburg-Zuid is georganiseerd en 

worden er aanbevelingen gedaan voor het jeugdwerk.  

  

                                                           
13 Rody Koelewijn, sociaal werker De Boei. 
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Hoofdstuk 4 – Visie op het jeugdwerk in de Maranathakerk 
 

4.1 Geloofsinhoud 

In hoofdstuk 1 en 3 hebben we gelezen dat geloofsgesprekken en geloofsinhoud de belangrijkste factoren 

zijn om geloof door te geven aan de volgende generaties. Geloofsinhoud is veel meer dan uitleg van het 

Onze Vader of de Apostolische Geloofsbelijdenis. Bij geloofsinhoud gaat het over het geleefde geloof in 

de praktijk van ons leven, in onze gezinnen en in onze gemeente. Geloofsinhoud gaat erover welke troost 

het feit dat Jezus Christus ons kocht met zijn bloed ons biedt in de praktijk van ons leven. Het gezamenlijk 

delen van het geloof is een vruchtbare basis voor samen gemeente te zijn. Geloofsgesprekken zijn de 

basis voor het geloof in de gezinnen, een basis voor het jeugdwerk en vergaderwerk, een basis voor 

samen gemeente zijn. In het jeugdwerk moet ruimte komen en aandacht voor de geloofsinhoud. De 

geloofsinhoud is Jezus.  Anders is er kans dat het jeugdwerk zal verworden tot het uitvoeren van allerlei 

taken. De tekst in Johannes 15: 5 is het uitgangspunt van het jeugdwerk:  “Ik ben de wijnstok en jullie zijn 

de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets 

doen’.  

4.2 Ware Wijnstok 

Alleen als we in Christus blijven, kunnen we werk maken van jeugdwerk. In Johannes 15, en ook in 

hoofdstuk 14 en 16, spreekt Jezus met zijn leerlingen over zijn lijden, sterven en opstanding.14 Het zijn 

indringende woorden. De leerlingen moeten moed houden. De Heilige Geest wordt uitgestort. Ze moeten 

elkaar lief hebben. Ze zullen gehaat worden in de wereld. Jezus zal bij hen weggaan en weer terugkomen. 

Hij spreekt zijn leerlingen in deze hoofdstukken moed in. In hoofdstuk 17 bidt Jezus tot God en Hij bid 

voor zijn leerlingen. In Johannes 17:22 bidt Jezus ook voor ons:  ‘Laat alle gelovigen één zijn (…) dan zullen 

alle mensen weten dat U mij gestuurd hebt’. 

4.3 Mijn vader is de wijnbouwer (Joh 15:1) 

Met de woorden over de wijnstok verwijst Jezus naar Psalm 80 en Jesaja 5. Daar wordt gesproken over 

het volk Israël als over een druivenplant. God heeft de wijnstok uit Egypte uitgegraven en opnieuw 

gepland zodat hij groot en sterk werd. ‘Zoals een druivenplant groeit en sterk wordt, zo groeiden de 

stammen van Israël (Psalm 80). Jezus zegt in Johannes 15 dat Hij de wáre wijnstok is. Hij legt aan zijn 

leerlingen uit dat de wijnstok levend is geworden en dat de wijnstok tussen hen in loopt. Even denken de 

leerlingen dat ze het niet goed verstaan hebben, maar ze zien aan zijn blik dat hij het meent. Jezus, de 

wáre wijnstok? Dus niet het volk Israël, maar Hij? Bedoelt Jezus dat hij degene is door wie God de 

mensheid liefde en genade wil laten zien? Jezus gaat verder met zijn onderwijs als hij zegt: ‘Als Ik de 

wijnstok ben, dan is mijn Vader de wijnbouwer’. Dat betekent dat God er voor zorgt dat Jezus als de 

wijnrank en wij als de ranken, met elkaar verbonden worden en vrucht gaan dragen. De leerlingen 

begrijpen nu ook goed waarom ze met Jezus mochten optrekken en Hem echt hebben leren kennen en 

van Hem zijn gaan houden. De wijnboer wil vruchten, zo wil God dat Jezus’ liefde, Jezus’ genade en Jezus’ 

goedheid en Jezus’ bewogenheid ook in hun leven zal zijn. God wil dat ze daaruit leven en dat doorgeven, 

                                                           
14 Ds. Ron van der Spoel, Mediteren bij Johannes 15, 2015. 
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daarom zijn ze door God verbonden met Jezus. Het jeugdwerk in de gemeente gaat vrucht dragen als we 

met elkaar verbonden blijven.  

4.4  Bl i jf  j i j  in Mij  (Joh. 15:4 -8) 

‘Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie’ (vers 4). Keer op keer herhaalt Jezus deze woorden. Hij dringt er bij de 

leerlingen op aan. De leerlingen weten niet goed wat ze moeten zeggen of wat Jezus nu wil horen. Wat 

bedoelt hij met ín hem blijven? Hij in Mij en ik in Hem?  Dat klinkt als een intense verbondenheid. Dit soort 

woorden heeft Jezus wel eens gesproken als het over zijn bijzondere band met zijn Vader ging. In Jezus 

zijn, klinkt dat niet als een twee-eenheid vormen? Als een huwelijk? Jezus praat verder als hij zegt in vers 

6: ‘Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met de andere ranken 

verzameld, in het vuur gegooid en verbrand’. De leerlingen horen hem het smekend zeggen: doe het niet, 

keer je niet van mij af, ga niet weer je eigen gang. Zonder mijn liefde is je leven dood, zonder Mij ben je 

verloren. En ik, wat moet Ik zonder jou? Blijf in Mij, dan blijf Ik in jou!  

De leerlingen begrijpen wat Jezus bedoelt als hij zegt: Je blijft in Mij als mijn woorden in jullie blijven (vers 

7). Net als Ezechiël over het ontvangen van Gods Woord: ‘Eet dit boek’. De leerlingen begrijpen dat ze de 

woorden van Jezus moet opeten, proeven, kauwen en doorslikken. Iemands woorden laten veel zien van 

iemands hart. Daarom zegt Jezus dat als we in Hem verbonden willen blijven, we in zijn woorden moeten 

blijven. Jezus vraagt hier om zijn woorden in je hart te dragen, om ze te spellen en de betekenis te 

ontdekken. Jezus leeft voort in zijn Woord. In het jeugdwerk mogen Jezus’ woorden de basis zijn: in de 

structuur van het jeugdwerk, in de toerusting van de jeugdleiders en catecheten, in de activiteiten, in 

het vergaderwerk, gemeente-breed en tussen de jeugdgroepen onderling.  

 

 

 

4.5 Bli jf in Mijn l iefde (Joh 15: 9 -12) 

Liefde is niets anders dan ruimte scheppen voor de ander… in je hart, in je gebed, in je agenda, in je 

portemonnee. De leerlingen van Jezus hebben trouwens ook het effect gezien van dit soort liefhebben 

zoals Jezus dat met ieder deed. Ze zagen hoe mensen opknapten van zijn aandacht. Hoe mannen weer 

zichzelf werden. Hoe vrouwen rechtop gingen lopen. Hoe kinderen schaterden als ze Jezus hadden 
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gesproken. En nu vraagt Jezus dus om datzelfde te doen, om de liefde door te geven aan de mensen die 

de leerlingen gaan tegenkomen. Omdat liefde alleen groeit als je het deelt. ‘Blijf in mijn liefde, blijf in mij 

gebod, heb elkaar lief’. In het jeugdwerk zullen we de woorden van Jezus blijven bestuderen, blijven 

ontdekken wat het is om met Hem te leven. We kunnen trends en ontwikkelingen volgen (zie hoofdstuk 

1 en 2) en daar ook zeker rekening mee houden, maar we zullen in het jeugdwerk Hem gaan volgen.  

4.6 Je hoort hier niet  (Joh.15: 18-19) 

‘Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden 

horen, zou ze jullie hebben liefgehad als haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de 

wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. De leerlingen beseffen steeds meer dat Jezus echt afscheid 

aan het nemen is met zijn aansporingen, waarschuwingen en bemoedigingen. Ze weten dat ze bij Jezus 

veilig zijn. Zolang hij in de buurt is.  

Maar Jezus draait er niet omheen, hij zegt direct hoe het straks zal zijn als hij niet meer bij hen is. De 

leerlingen waren er al bang voor. Het is hun deze drie jaar opgevallen hoe anders het leven met Jezus is 

dan toen ze destijds zonder Jezus leefden. Met Jezus optrekken, is echt een wereld van verschil. Jezus 

weet wat hen te wachten staat na zijn dood, opstanding en hemelvaart. Hij weet van elk van zijn 

leerlingen hoe ze zullen sterven. Jezus zegt: ‘Bedenk dat ze Mij eerder haatte dan jullie”. Jezus weet hoe 

het is om er niet bij te horen, om anders te zijn dan de rest. Als Jezus nu op aarde leefde, zou Hij dan een 

eigen YouTube-kanaal hebben gehad waarop zijn wonderen ‘geliked’  of  ‘unliked’ konden worden? 

Hoeveel hate-mail zou Hij gekregen hebben? 

Als we kijken naar wat beschreven is hoofdstuk 2 over de invloed van de informatiemaatschappij op 

jongeren, is het besef maar al te groot in hoeverre de jeugd hierdoor is beïnvloed. In hoeverre zijn zij 

vreemdelingen als zij continue ‘online’ zijn? Ongeveer 45 procent van de jongeren tussen de 15 en 19 

jaar kan geen etmaal zonder YouTube volgens een onderzoek15  naar jonge ‘vloggers’16 die in korte tijd 

zeer populair zijn geworden. Hoe zou het zijn als de jongeren in de gemeente ontdekken dat de grootste 

en meest geliefde “Vlogger” binnen handbereik is.  Ja, dat Hij altijd ‘online’  is! 

4.7 Vreemdeling en slaaf (Joh. 15: 20-21) 

Geloven als vreemdeling betekent voortdurend beseffen dat het hier op deze aarde niet volmaakt is. Het 

bijbelse thema van vreemdelingschap komt tot een climax in Jezus. Hij is een vreemdeling bij uitstek: 

anders dan ik, niet van deze wereld. Jezus hoorde er niet bij, voor Hem was geen plaats, behalve aan het 

kruis. Deze Jezus komt het leven van de leerlingen binnen en ook ons leven binnen. Samen gemeente 

zijn en ons concentreren op het leven van Jezus is een levenslange inburgeringcursus. Het echte leven 

van volkomen vervulling is het komende koninkrijk, in Jezus. Laten we veel van onze tijdsbesteding 

gericht zijn op dat koninkrijk door veel bijbel te lezen en door veel te bidden. Ook in het jeugdwerk.  

                                                           
15 Algemeen Dagblad, 1 april 2017, AD-magzine, pag.23 (Het zal je kind maar wezen). 
16 Vlog (een afkorting voor video weblog) is de benaming van een dagboek (Engels: log) op internet, waarbij het grootste 
deel van het dagboek bestaat uit videobeelden. De vlog is een variant op het blog (afkorting voor weblog), waarbij de 
inhoud voornamelijk tekst is, het is een internetdagboek van videobeelden. Iemand die een vlog maakt wordt een 
vlogger of vlogster genoemd. De videobeelden zijn via YouTube te bekijken.  
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Jezus besluit zijn indringende woorden met de verzen over slaaf zijn: ‘Een slaaf is niet meer dan zijn 

meester’.  Wat de leerlingen gaan meemaken, gebeurt omdat ze bij Jezus horen. Omdat ze ín Hem zijn. 

Weet je nog? Jij in Mij en Ik in jou. Die verbondenheid met Mij is het mooiste wat er is. Ik ben de wijnstok, 

jij bent mijn rank en Ik geef je alles wat Ik zelf van de Vader ontvangen heb door. Ik leid je leven, je bent 

nooit meer alleen. Je mag Mij volgen in je leven. Maar dat betekent ook dat je dezelfde dingen zult 

meemaken als Ik. Je zult vol van Gods liefde zijn en vol van de Heilige Geest. Maar je zult ook vervolgd 

worden omdat je in Mij bent. Een slaaf is immers niet meer dan zijn meester? Mijn weg is een weg van 

kruis naar kroon, jouw weg zal ook zo zijn. De consequentie van leven met Jezus is ook lijden met Jezus. 

De uitnodiging die iedere leerling vlak voor de gevangneming van Jezus krijgt is dat ze weten wat het 

betekent wat in Jezus blijven is en wat het ze kost. Jezus vraagt aan zijn leerlingen en aan ons: Blijf jij in 

Mij? In Spakenburg wordt lijden niet  op deze manier ervaren door jongeren. Zij willen genieten en 

gelukkig zijn. Er is wel geestelijke strijd zowel bij jongeren als bij de oudere gemeenteleden. Dat blijft 

achter de voordeur. 

In het volgende hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het huidige jeugdwerk in de gemeente. 
Tevens wordt in het hoofdstuk hoe de boodschap in Johannes 15 over Jezus als de ware wijnstok wordt 
toegepast in het jeugdwerk van Spakenburg-Zuid. Tenslotte worden er aanbevelingen gedaan voor het 
jeugdwerk. 
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Hoofdstuk 5  -  Jeugdwerk in de Maranathakerk  

 
In het vorige hoofdstuk is uitgebreid beschreven hoe Jezus als de ware wijnstok aan ons vraagt om ín Hem 

te blijven. Hij vraagt aan ons om Zijn woorden in ons hart te dragen, om ze te spellen en de betekenis te 

ontdekken. Jezus leeft voort in zijn Woord. Alleen als we in Christus blijven, kunnen we werk maken van 

jeugdwerk. Geloofsgesprekken en bijbel lezen zijn een basis voor het geloof in de gezinnen, in de 

gemeente en in het jeugdwerk. 

5.1 De huidige situatie 

Binnen de gemeente liggen er problemen op het vlak van organisatie. Er is geen duidelijke structuur, de 

pastorale druk is niet goed verdeeld. Is er een verbondenheid tussen de verschillende generaties in het 

(be)leven van geloof? In het adviesrapport ‘Samen bouwen, Samen binden’ 17 over afstemming en 

samenhang in het jeugdwerk worden de zorgen geuit over de jongeren die buiten beeld raken. Het volgen 

van catechisatie met belijdenis doen als afsluiting is geen vanzelfsprekendheid meer. Op catechisatie lijkt 

het zo te zijn dat bij de groep die gemotiveerd meedoet, met wie je de bijbel kan ‘doorploegen’, thuis ook 

actief aan geloof wordt gedaan. Ook lijken de jongeren waarbij men thuis minder actief is qua geloof, 

minder vaak te komen of helemaal niet meer. Trouwens ook zonder afmelding…  De oudere jeugd laat 

catechese en kerkbezoek steeds vaker achterwege. Ook onder jongeren van 14-16 jaar is dit een groeiend 

probleem. Ouders vinden het lastig hun kinderen te motiveren. De vraag kan gesteld worden of deze 

groep jongeren nog wel aangesproken wordt. Ook voor de groep van 20-30 jaar kan dezelfde vraag gesteld 

worden.  

De verschillende commissies die zich met het jeugdwerk bezighouden doen met plezier hun werk en zijn 

enthousiast. Maar er is geen onderlinge communicatie en zijn er geen overlegmomenten tussen de 

verschillende commissies . Waarom worden de jeugdactiviteiten georganiseerd? Wat is het doel van de 

inspanningen? Is er ruimte voor evaluatie? Wordt de planning bijgesteld? Is er mogelijkheid voor 

gemeenteleden en jongeren om aan te haken bij het commissiewerk? Wordt er nagedacht over 

begeleiding bij de overstapmomenten? Bijvoorbeeld na afloop van de catechisatielessen en het belijdenis 

doen, is daar een vervolgtraject voor? Kijkend naar de invloed van de informatiemaatschappij zijn wellicht 

manieren van ontmoeting mogelijk. En hoe is het gesteld met de toerusting van de catecheten en 

jeugdverenigingsleiders?  En hoe is de toerusting en samenwerking van de kinderleiders? In bijlage 1 

wordt een inventarisatie gegeven van de diverse onderdelen van het jeugdwerk met de contactpersonen, 

werkwijze en budget. Dat zijn achtereenvolgens: 

1. Catechisatie. 
2. Kinder- en jongerenpastoraat. 
3. Jeugdvereniging. 
4. Jeugdcommissie. 
5. Kinderkerstfeestcommissie. 
6. Bid- en dankdag commissie kinderen. 
7. GSK werkgroep (GezinSchoolKerk). 

                                                           
17 H. Dankers & K. Koelewijn, ‘Samen bouwen, Samen binden’, over afstemming en samenhang in het jeugdwerk van de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt van Spakenburg-Zuid, 06 juli 2015, pag. 3. 
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8. Kinderbijbelklas. 
9. Kinderoppas/Crèche. 

 
De conclusie is dat de bovenstaande onderdelen van het jeugdwerk eilandjes zijn die ieder voor zich 

activiteiten ontplooien en daarna weer stoppen. Sommige jeugdleiders en catecheten voelen zich in het 

diepe gegooid. De toerusting is niet voldoende en er is weinig tot geen onderling overleg. De 

jeugdcommissie heeft geen contact met de jeugdleiders en het bestuur van de jeugdvereniging. De 

catecheten hebben soms onderling overleg, maar geen overleg of samenwerking met de jeugdcommissie 

en de jeugdvereniging. Er is niet altijd een duidelijke doelstelling over de activiteiten. Er is geen 

gezamenlijke visie voor het jeugdwerk. Er is ook geen overleg tussen de Kinderkerstfeestcommissie, Bid- 

en dankdag commissie kinderen, GSK werkgroep, Kinderbijbelklas en Kinderoppas. Een andere 

constatering is dat de betrokkenheid van ouders bij de activiteiten klein is. Ook is de samenwerking tussen 

de diaconie en het jeugdwerk minimaal.  

5.2 Grenzen 

In de gemeente van Spakenburg-Zuid loopt de huidige structuur tegen zijn grenzen aan. De werkdruk 

neemt toe bij predikanten en ambtsdragers. De continuïteit van de pastorale zorg staat onder druk. 

Allerlei taken en taakvelden zijn aan de predikanten toegewezen. Het pastoraat is in de afgelopen 

decennia ook in complexiteit toegenomen. De problematiek rond huwelijk en echtscheiding is 

toegenomen, evenals verslavingsproblematiek en problemen rond seksualiteit, problemen rond 

geloofsgroei en kerkverlating van jongeren. Veel jongeren in Spakenburg kampen met problemen: 

gescheiden ouders, alcohol, hard werken, er bij willen horen, eenzaamheid…. Burgemeester Melis van de 

Groep verwoordt het als volgt: ‘Jongeren hier werken hard, ze verdienen veel geld en zetten in het 

weekend de bloemetjes buiten. Dat baart mij veel zorgen. Voor drugsgebruik onder jongeren is de laatste 

tijd meer aandacht gekomen, maar alcohol is een veel grotere sluipmoordenaar. De jeugd gaat 

tegenwoordig  later stappen, omdat de kroegen in het dorp langer open zijn. Ze beginnen dan thuis al in 

te drinken, met steun van de ouders. Sommige ouders menen dat kinderen onder de achttien alcohol 

moeten kunnen drinken, als ze de volgende dag maar in de kerk of op school verschijnen. Ik denk dat we 

moeten strijden tegen deze cultuur.’18 

Een duidelijke organisatiestructuur van de gemeente en van het jeugdwerk is eigenlijk niet aanwezig. 

Teveel is in taakvelden aan een predikant gekoppeld, overzicht in het jeugdwerk is er nauwelijks. In veel 

commissies wordt allerlei werk verzet. Maar een duidelijke organisatiestructuur met de verschillende 

communicatielijnen en lijnen van verantwoordelijkheid is niet voorhanden. 

Het jeugdwerk komt moeizaam tot bloei als er geen onderlinge samenwerking is. En als er weinig tot geen 

onderling overleg is en als inhoud van het jeugdwerk niet hetzelfde doel heeft, namelijk: ‘Blijf in Mij, dan 

blijf Ik in jou’ dan is het zwaar voor de vruchten om te groeien. Dan is het moeilijk te zien of er groei en 

bloei is. In de organisatie en de structuur van het jeugdwerk moet het evangelie zichtbaar worden:  “Ik 

                                                           
18 Altijd de beste willen zijn. Succesvolle mensen uit Bunschoten-Spakenbrug. Sjaak van de Groep, Gerda Kalmann, 2011, 
pag.46. 
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ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. 

Maar zonder Mij kun je niets doen”.   

5.3 Voorbeeld 

Een voorbeeld van het ontbreken van samenwerking is het 40-dagenproject van dit jaar. De kringen in de 

gemeente maken gebruik van een boek van Ronald Westerbeek: Feest van het Koninkrijk. De inhoud van 

dit boekje is vernieuwend. De kringen in de gemeente zijn er mee aan de slag gegaan. De preken sluiten 

aan bij bijbelstudies en opdrachten in de kringen. Het is vernieuwend en prikkelend voor de mensen. Voor 

de kinderen wordt een apart werkboekje gemaakt, mooi verzorgd en prikkelend met het wekelijks plakken 

van een sticker bij de desbetreffende bede. De knutselwerkjes worden na elke bede opgehangen in de 

kerkzaal zodat de gemeente kan meebeleven bij het kinderwerk. Bij de uitwerking voor de kringen van 

het 40-dagenprogject wordt bij de bede ‘Uw naam worde geheiligd’ een vernieuwende betekenis 

uitgelegd:  intimiteit, een dans met de drie-eenheid, het heiligen van Gods naam met jou en mij als 

geliefde zoon en dochter in het centrum, aanbidding. Echter, de bede ‘Uw naam worde geheiligd’ heeft 

bij het kinderwerkboekje niet bovenstaande uitleg. De bede ‘Uw naam wordt geheiligd’ wordt voor de 

kinderen uitgelegd met vragen. Een vraag is: Wanneer gebruik je naam van God en wanneer gebruik je de 

naam van God beter niet? Een andere vraag die in het werkboekje wordt gesteld is: welke woorden vind 

je bij God passen? Zet een rondje om de volgende woorden: groot, lief, bang, dichtbij, slap, sterk, ver weg, 

slecht, klein, goed. Wat jammer dat de kinderen bij de bede ‘Uw naam worde geheiligd’ niet meer leren 

dan wanneer kinderen Gods naam wel of niet mogen gebruiken en welke woorden bij God passen. 

Ongetwijfeld is er veel werk verzet door de commissie van het 40-dagenproject. Dat is mooi en goed. Maar 

hier is winst te behalen. Dat is mogelijk door de tekst uit Johannes 15, Jezus als de ware wijnstok,  toe te 

passen op het 40-dagenproject. Stap 1: Welk onderwerp wordt er gekozen? Wat is het doel, wat heeft de 

gemeente geleerd na het project (de geloofsinhoud)? Stap 2: Als commissie samen bijbelstudie doen 

voorafgaand aan het project over het thema. Stap 3: Als commissie samen bidden voor de samenwerking, 

bidden voor een zegen over het project, bidden om wijsheid voor de invulling van het project. Stap 4: Hoe 

kan de hele gemeente meedoen, de grote, middelgrote en de kleine ranken, met hetzelfde thema en 

dezelfde inhoud, ieder op eigen niveau? Moeten er gemeenteleden bijkomen in de commissie? Stap 5: 

Evaluatie van het project.  Op deze manier kan de gemeente verder groeien en op weg gaan naar de 

volheid van Christus. Zie het visie document ‘Op weg naar de volheid van Christus’. Zo mag de gemeente 

samen leren, jong, ouder en  oud, om in Hem te blijven, in de ware wijnstok.  “Ik ben de wijnstok en jullie 

zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets 

doen”.    

5.4 Aanpak jeugdwerk in de Maranathakerk 

Terugkijkend naar de ontwikkelingen en trends in de samenleving, de invloed van de 

informatiemaatschappij op jeugd en geloof, en de ontwikkelingen in de Maranathakerk is een 

grootschaliger aanpak nodig dan alleen in te spelen op het jeugdwerk. Het gaat om alle generaties, die ‘in 

de ware wijnstok’ willen zijn. 
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 Een integrale aanpak voor de gemeente van de Maranathakerk bestaat uit: 

1. Een sterke focus op Jezus in de gezinnen.  

2. Jeugdwerk in Jezus, geïntegreerd in het gemeentebeleid. 

3. Aandacht voor gemeente-zijn in Jezus,  met veel jeugd en gebruik maken van 

generaties. 

Om de gezinnen, het jeugdwerk en de gemeente als geheel met elkaar te laten verbinden is het 

ontwikkelen en onderhouden van een sterke geloofsinhoud nodig. Het is nodig dat Jezus zichtbaar wordt 

in de gezinnen, dat Jezus zichtbaar wordt in het jeugdwerk en in de gemeente. De geloofsinhoud is Jezus, 

de ware wijnstok . 

5.5 Een sterke focus op Jezus in de gezinnen 

In hoofdstuk 3 en 4 is beschreven hoe de geloofsinhoud in de gezinnen een plek moet krijgen. En 

geloofsopvoeding is allereerst een taak van de ouders. De gemeente is verantwoordelijk voor de 

ondersteuning, zo staat het ook in het doopformulier. Hoe kunnen de ouders in Spakenburg-Zuid 

ondersteuning krijgen bij de geloofsopvoeding van hun kind(eren)? En vinden de ouders dat ook nodig?  

Tim Keller schrijft in zijn boek Kruistocht: ‘Alleen als je veel van je vrijheid en een groot deel van je tijd 

opoffert, groeien je kinderen gezond en toegerust op’.19  Er is onderzoek bij de ouders nodig om te kijken 

waar en of er moeiten zijn bij de geloofsopvoeding. Wat wordt thuis aan bijbellezen en bidden gedaan? 

Hoe praten ouders met hun kinderen over Jezus? Hoe beleven ouders zelf hun geloof? Op welke manier 

hebben ouders behoefte aan toerusting? Hoe verloopt het contact met de ouderling? Zijn de kinderen bij 

het huisbezoek erbij? Hoe verloopt contact met de jeugdleiders, catecheten. Spreken ouders ze wel eens 

in de kerk, dorp, telefonisch?  

 

 

                                                           
19  Tim Keller, Kruistocht pag. 171.  
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Bij navraag bij jeugdverenigingsleiders en catecheten werd aangegeven dat de betrokkenheid van de 

ouders wordt gemist. De ervaring is dat er thuis weinig gebeurt in het kader van geloofsopvoeding. Er 

wordt niet dagelijks bijbel gelezen tijdens de maaltijd en hardop bidden brengt ouders in verlegenheid. 

Jongeren kunnen tegenwoordig  veel met hun ouders bespreken maar over seksualiteit wordt niet of 

nauwelijks gesproken. Hoe kunnen de ouders in de ware wijnstok blijven zodat ze veel vrucht kunnen 

dragen en aan hun kinderen kunnen laten zien hoe dat gaat? Ouders hebben ondersteuning nodig om de 

woorden van Jezus in Johannes 15 handen en voeten te geven: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. 

Als iemand in Mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen”. Vaders 

en moeders hebben bij de schepping van Adam en Eva een stuk van Gods verantwoordelijkheid gekregen 

om zorg te dragen voor hun onderlinge liefdesrelatie in hun gezin. Dat is stuk gegaan bij de zondeval. Maar 

door de opstanding van Jezus is de relatie tussen ouders en God compleet hersteld. Ouders mogen een 

beroep op Jezus als zij (verder) aan de slag gaan met geloofsopvoeding. 

Naar aanleiding van het onderzoek naar geloofsopvoeding  bij ouders en de knelpunten daarin kunnen 

aanvullende informatieavonden komen over geloofsopvoeding, in de wijk of gemeente-breed. Een 

doopcatechese voor ouders is zeer wenselijk. Twee keer per jaar krijgen  ouders uitleg over de mooie 

maar moeilijke belofte die zij hebben gedaan bij het doopvont.  Hoe  leren zij hun  kind(eren) te leven met 

Jezus? Ook de huwelijkscatechese kan twee maal per jaar worden aangeboden. 

Tijdens de prediking is aandacht nodig voor al deze gezinnen. In de prediking mag aandacht zijn voor de 

geloofsopvoeding. Het mag gaan over het concrete leven, opvoeding met jonge kinderen, pubers en 

jongvolwassenen, conflicten in het gezin, invloed van werk op huwelijk en gezin, echtscheiding. En daarbij 

uitleg over hoe ouders dat kunnen verbinden aan hun relatie met Jezus. Verder kan er een jaarthema of 

project worden opgezet over bijbellezen in de gezinnen en de rol van bidden met je kinderen. Een 

gebedsgroep voor ouders in dezelfde wijk is ook wenselijk. 

 

5.5.1 Aanbevelingen voor een sterke focus op Jezus in de gezinnen:  

 

➢ Via de wijkteams inventariseren naar de behoeften en knelpunten van ouders bij 

geloofsopvoeding. 

➢ Doopcatechese twee maal per jaar. 

➢ Huwelijkscatechese twee maal per jaar. 

➢ In de prediking duidelijke aandacht voor geloofsopvoeding. Het mag gaan over het concrete leven, 
opvoeding met jonge kinderen en/of pubers, conflicten in gezin, invloed van werk op huwelijk en 
gezin, echtscheiding. En uitleg over hoe ouders dat kunnen verbinden aan hun relatie met Jezus20.  

➢ Een jaarprogramma of project over bijbellezen. 

➢ Een gebedsgroep voor ouders in de wijk. 

➢ Thema-avonden over geloofsopvoeding. 

 

                                                           
20 Graham Tomlin, een kerk die prikkelt, 2008, pag. 182 ev 



 

 

25 

5.6 Jeugdwerk in Jezus en geïntegreerd in het gemeentebeleid  

In het jeugdwerk moet er aandacht zijn voor de geloofsinhoud, het moet gaan over Jezus. En dat gebeurt 

gelukkig ook. Alleen ontbreken er een aantal voorwaarden om met elkaar de geloofsinhoud te 

bestuderen, om in de wijnstok te blijven en zo elkaar toe te rusten. Er is samenwerking nodig tussen de 

verschillende commissies van het jeugdwerk. Er is toerusting en overleg noodzakelijk. Er moet een 

duidelijke structuur komen voor het jeugdwerk waarin zichtbaar wordt hoe de communicatielijnen gaan 

lopen en wie waar verantwoordelijk  voor is. 

5.6.1 Taak jeugdouderlingen  

Uit gesprekken en verslagen blijkt dat de huidige taak van jeugdouderlingen ‘een weg van een lange adem’ 

is21: het in gesprek gaan met jongeren ‘die uit beeld raken’ om hen weer bij het geloof en bij de kerk te 

betrekken, wordt ervaren als een moeilijke taak. Jeugdouderlingen zien bij de uitvoering van deze 

moeilijke taak ‘weinig resultaat’. Dit frustreert. Bovendien “doet het ook wel wat met je persoonlijke 

geloof als je geen resultaat ziet”. Er zijn jeugdouderlingen die om deze reden hun ambt hebben 

neergelegd. Jeugdouderlingen zouden daarom willen zien dat hun taak breder wordt opgepakt door 

middel van toerusting en pastorale begeleiding. De jeugdouderlingen hebben dit in 2015 met de 

kerkenraad besproken (in het sectieoverleg) en door de kerkenraad wordt erkend dat hiermee wat moet 

gaan gebeuren. De kerkelijk werker jeugd heeft met de jeugdouderlingen overleg gehad in november 

2016 en in februari 2017. Vanuit de visie op het jeugdwerk met Jezus als de ware wijnstok, zou de taak 

van de jeugdouderling anders ingevuld kunnen worden waarbij gedacht wordt aan de volgende vragen: is 

zijn bezoekwerk alleen gericht op ‘uit beeld rakende jongeren’? De rol van de jeugdouderlingen moet 

anders worden ingevuld dan zoals het tot nu toe is afgesproken.  De jeugdouderlingen krijgen een 

coördinerende en pastorale  rol in het jeugdwerk. Zij moeten zicht  hebben op alle jeugd in de gemeente 

zodat zij goed kunnen doorverwijzen als dat nodig is naar het kinder- en jongerenpastoraat. Zij moeten 

regelmatig contact hebben met de wijkteams en alle commissies jeugd. Zij krijgen een adviesrol in de 

kerkenraad samen met de coördinator van het kinder- en jongerenpastoraat zodat er snel en accuraat 

gehandeld kan worden als kinderen en jongeren in de knel dreigen te raken.  

5.6.2 Taak kinder- en jongerenpastoraat   

Ook de taak van het team kinder- en jongerenpastoraat kan anders worden ingevuld. Tot op heden werkt 

het jeugdpastoraal volledig zelfstandig en autonoom. Aanmeldingen voor kinderen en jongeren in de knel 

door scheiding ouders, opvoedproblemen of ouders die uitvallen gaan via de predikant of via een 

ouderling naar het jongerenpastoraat. De aanmeldingen zijn gering terwijl er op kinderpastoraat veel te 

doen is. Als er kinderen of jongeren worden aangemeld bij de coördinator van het kinder- en 

jongerenpastoraat door een predikant, ouderling of gemeentelid (tot nu toe alleen door de predikanten), 

gaat de coördinator van het jongerenpastoraat vragen de ‘werkers’ om een kennismakingsbezoek te 

plannen. Tijdens dit bezoek wordt geïnventariseerd waar de behoefte ligt en wordt besproken wat de 

mogelijkheden zijn. Bij voorkeur zijn de werkers die op kennismakingsbezoek gaan ook beschikbaar om 

het pastoraat uit te voeren bij het desbetreffende kind of jongere. De werkers houden de coördinator op 

                                                           
21 H. Dankers & K. Koelewijn, ‘Samen bouwen, Samen binden’, over afstemming en samenhang in het jeugdwerk van de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt van Spakenburg-Zuid, 06 juli 2015.  
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de hoogte van het beloop en de afsluiting. De coördinator brengt de wijkpredikant of ouderling of 

gemeentelid op de hoogte van het feit dat er kinderpastoraat gegeven wordt, bij bijzonderheden en 

wanneer het afgesloten wordt. Het team kinder- en jongerenpastoraat moet een belangrijke plek krijgen 

in de structuur van het jeugdwerk. De jeugdouderlingen kunnen door de jeugdwerkers van het kinder- en 

jongerenpastoraat (m/v) worden ingeschakeld, evenzo door de wijkteams, de commissies jeugd en de 

kerkenraad  als kinderen en jongeren in de knel dreigen te raken. Uiteraard kunnen ouders ten allen tijde 

een beroep doen op het team kinder- en jongerenpastoraat. De coördinator van het kinder- en 

jongerenpastoraat krijgt een adviesrol in het overleg met kerkenraad. 

5.6.3 Jeugdvereniging  

De jeugdverenigingen hebben als doelgroep de jeugd van 10-17 jaar. Sinds twee jaar  hebben zij te maken 

met een terugloop. Een actief bestuurslid van destijds is gestopt en daarna is het werk stil te komen liggen. 

Gelukkig is het bestuur momenteel weer compleet en is er weer energie om aan de slag te gaan. Maar de 

vraag is of het verenigingsleven zoals in voorgaande jaren nog toekomst heeft, is niet zeker. Het totaal 

aantal kinderen van de negen groepen jeugdverenigingen bestaan voornamelijk uit kinderen van groep 7 

en 8. Het totaal aantal leden van de jeugdvereniging is 88. Dat is 29% van het totaal aantal jeugd van 10-

17 jaar. In tabel 1 hieronder is te zien dat de meeste kinderen van groep 7 en 8 (10 -12 jaar) lid zijn van 

jeugdvereniging. Maar daarna houdt het snel op. Er is nog een jeugdvereniging van vier meiden van 14-

15 jaar en twee jeugdverenigingen met brugklassers (16 kinderen).  

Leeftijd  Totaal 
aantal 
jeugd in 
de 
gemeente 

Lid van  
jeugdvereniging 

10 47 20 

11 37 23 

12 32 24 

13 37 16 

14 35 2 

15 36 2 

16 38  

17 37  

Totaal  299* 88 

Tabel 1 – *Ledenaantallen 10-17 jaar, kerkelijk bureau gkv Spakenburg-Zuid, 21-2-2017 

Nagedacht kan worden op de gemeente met jeugdvereniging op de huidige werkwijze wil doorgaan, of 

dat een andere manier van werken met jongeren nodig is. Een voorstel voor samenvoeging van 

jeugdvereniging en catechese is in 2015 besproken door de  kerkenraad. Naar aanleiding van een enquête 
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onder de jongeren  is door de kerkenraad besloten om catechese en jeugdvereniging voorlopig niet samen 

te voegen, hoewel elders de samenvoeging van jeugdvereniging en catechese wel wordt toegepast.  

5.6.4 Structuur voor het jeugdwerk  

Zoals eerder beschreven moet er wat betreft structuur van het jeugdwerk toerusting komen voor alle 

jeugdwerkers en catecheten. Ook moet er regelmatig overleg komen tussen alle commissies van het 

jeugdwerk. Ook voor het kinderwerk (0-12 jaar) is toerusting en overleg noodzakelijk. De  kinderbijbelklas 

werkt met materialen uit 2003 en dat is volgens de leidsters flink gedateerd en daarom niet meer goed 

werkbaar. Een doorlopende leerlijn kan worden uitgewerkt waarin wordt vastgesteld wat elke 

leeftijdsgroep van 0-25 jaar moet leren over Jezus. Daarnaast is het noodzakelijk dat het team kinder- en 

jongerenpastoraat in de structuur van het jeugdwerk een belangrijke plek krijgt. De jeugdouderlingen 

kunnen de werkers (m/v) van het kinder- en jongerenpastoraat inschakelen en andersom ook. De lijntjes 

moeten kort zijn.  De jeugdouderlingen hebben regelmatig contact met de wijkteams en met alle 

commissies jeugd. Dat zijn de jeugdvereniging, catecheten, jeugdcommissie, kinderbijbelklas, 

kinderoppas, kinderkerstfeest, bid- en dankdag commissie kinderen, GSKwerkgroep. Zo wordt de visie van 

het jeugdwerk realiteit met de woorden van Jezus in Johannes 15:5. Ook moet de kerk veilig zijn. Naast 

het hebben van twee vertrouwenspersonen in de gemeente kan worden gewerkt aan het invoeren van 

een Verklaring Omtrent het Gedrag voor alle gemeenteleden die met jongeren werken. 

De structuur van het jeugdwerk komt er als volgt uit te zien: 

 

  Gebedsgroep     

Kinder- en  
 
 
jongeren 
pastoraat* 

Jeugd 
Ouderlingen** 
 

Jeugdvereniging Catechisatie Jeugd 

commissie 

Kinderbijbelklas 
en Kinderoppas 

 Kinderkerstfeest- 
Bid- en 
Dankdagcommissie 
GSKwerkgroep,  
40-dagenproject 
kinderen 

 

JEUGDTEAM bestaande uit: 

1 of 2 coördinatoren*** (m/v) +  1 à 2 jongeren uit elke commissie jeugd (zie hierboven) 

 

Kerkenraad 
 

 

*Kinder- en jongerenpastoraatwerkers zijn inzetbaar voor alle jeugd en jongeren vanuit de pastorale 
teams. De coördinator van het kinder- en jongerenpastoraat is het aanspreekpunt. 
**Jeugdouderlingen zijn inzetbaar voor alle jeugd en jongeren vanuit de pastorale teams. 
***Taken coördinator: 

- toerusting, beleid, veilig jeugdwerk, terugkoppeling naar kerkenraad. 
- input en overleg met de  jeugd- en kinderwerkers en met de jeugd uit het JEUGDTEAM. 
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Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van bovenstaande structuur van het jeugdbeleid is dat 

jeugdleiders, catecheten en kinder- en jongerenwerkers van onschatbare waarde zijn in hun functie als 

rolmodel. Zij zijn in de wijnstok, in Jezus. Tevens gaan zij aan de slag in hun taak van doorgevend 

leiderschap. 

Minimaal drie tot vier jaar wandelen zij mee met kinderen en jongeren. Veel kerken zien jeugdwerk als 

een opstapje voor het ‘echte werk’ in de kerkenraad en halen goede jeugdleiders en catecheten uit het 

jeugdwerk. Het jeugdbeleid en gemeentebeleid moet zo worden ingericht dat jeugdleiders minimaal 

drie tot vier jaar hun voorbeeldrol kunnen uitoefenen. 

 

5.6.5 Aanbevelingen jeugdwerk in Jezus, geïntegreerd in het 
gemeentebeleid: 
 

➢ Opzetten structuur van het jeugdwerk. 

➢ Toerusting en overlegmomenten voor alle commissies jeugd.  

➢ Uitwerken doorlopende leerlijn voor jeugd van 0-25 jaar.  

➢ Uitwerken veilige kerk zijn: invoeren Verklaring Omtrent het Gedrag voor alle jeugdwerkers en 

catecheten. 

➢ Uitwerken toekomst jeugdvereniging, eventueel in de toekomst samen met catechisatie tot 15 

jaar, vanaf 15/16  jaar catechisatie van de predikanten. 
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5.7 Aandacht voor gemeente-zijn in Jezus, met veel jeugd en gebruik maken 

van generaties. 

De gemeente van Spakenburg-Zuid is een jonge gemeente. Kinderen, jongeren en gezinnen vormen het 

grootste deel. In de grafiek in figuur 1  is dat duidelijk te zien. De gemeente van Spakenburg-Zuid bestaat 

uit 2262 leden (25-11-2016, kerkelijk bureau). 

 
Figuur 1 

Uit de tabel 2  hieronder blijkt dat een derde deel van de leden (34%) van de gemeente jonger dan twintig 

jaar is. De helft van de gemeenteleden (49%) is tussen de 20 en 60 jaar. Nog geen vijfde deel (18%) van 

de gemeente is ouder dan 60 jaar. De groep van 0-50 jaar beslaat 75% van de gemeente.  Dat zijn met 

name de gezinnen in de kerk. De ouderen, boven de 70 jaar, vormen slechts 8% van de gemeente. 

LEEFTIJD AANTAL % 

0-12 jaar 475 21 

13-20 jaar 291 13 

  = 34% 

21 -30 jaar 305 13 

31- 40 jaar 310 13 

41-50 jaar 337 15 

51-60 jaar 187 8 

  = 49% 

61-70 jaar 199 9 

71 -80 jaar 89 4 

81-90 jaar 62 3 

90 plus 7 <1 

    = 18%  

Totaal 2262 100 

Tabel 2  leeftijdsopbouw van de gemeenteleden (per 25-11-2016) 
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5.7.1 Doorgevend leiderschap  

In een gemeente met zo veel jeugd is het belangrijk dat deze doelgroep hun talenten kunnen ontwikkelen 

en dat zij kunnen groeien in hun relatie met Christus. Deze jonge ranken hebben, naast voeding van hun 

ouders, voeding nodig uit de gemeente. Samen zijn we gemeente. Jongeren hebben rolmodellen nodig 

(zie hoofdstuk 3) en vinden deze nu voornamelijk op sociale media sites. Het lijkt alsof hun normen en 

waarden steeds meer worden bepaald door de media. Het lijkt alsof de media bepalen hoe jongeren 

kiezen. Laten ouders en gemeenteleden gaan staan in hun rol als voorbeeld van dienen zoals Christus 

deed. Als gemeente moeten we laten zien dat er ook een ander keuze is, namelijk in Christus blijven: ‘Ik 

ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. 

Maar zonder Mij kun je niets doen’ (Johannes 15:5). Jongeren hebben geestelijke vaders en moeders 

nodig die hen vooruit helpen op de weg van leren geloven, hopen en liefhebben. De jeugd wil 

authenticiteit en echtheid (zie hoofdstuk 1). Wat is er mooier dan om aan jongeren te laten zien hoe 

Christus jou heeft veranderd?  

In onderstaande tabel 3 is een voorbeeld gegeven voor hoe de jeugd onderdeel kan gaan uitmaken in de 

gemeente.  

Prediking, onderwijs en 
toerusting 
 
 

Gebedsgroep voor en door jeugd na de diensten; voorbeelden in de dienst 
laten aansluiten bij belevingswereld van jongeren. In elke preek moet de 
geloofsinhoud =Jezus centraal staan. Jongeren opleiden als jeugdleider. 

Communicatie Jongeren lopen mee met als doel ervaring op te doen, mogelijkheid tot 
opvolging functie. Meerwaarde: leefwereld jongeren meenemen in 
communicatie (social media). Maranatha-app, digitaal kerkblad. 

Pastoraat 
 

Gebedsgroep jongeren na de dienst. Pastoraal jeugdteam integraal onderdeel 
van de gemeente/wijkteams 

Diaconaat Diaconale activiteiten zoals nacht zonder Dak (TEAR)  in samenwerking met  
jeugd van jeugdvereniging en catechisatie, samen niet-kerkelijke jongeren uit 
het dorp. 

Missionair Contact zoeken met niet-gelovigen en jongeren die niet meer naar de kerk 
gaan, gebruik maken van social media, zoekers-diensten 

Administratie, beheer Jongeren lopen mee met als doel ervaring op te doen en mogelijkheid tot 
opvolging functie. 

Tabel 3 

 

In tabel 3 is geloofsinhoud, dat is Jezus,  en geloofsgesprekken boven geschikt aan de activiteiten 

(Johannes 15:5, Jezus is de wijnstok). Maar zoals Keller schrijft in ‘Centrum Kerk’ is een strikte scheiding 

tussen woord en daad niet mogelijk omdat een mens een geheel is, lichaam en ziel. Het is normaal en 

nodig dat wie werkt met jeugd daarbij ook het Woord verkondigt22. 

5.7.2 Peter-en-meter model  

Doorgevend leiderschap kan ook gemeente-breed worden ingevoerd. Dan spreek je over verticaal 

jeugdwerk. In de vroege kerk in de eerste eeuwen na de geboorte van Christus, bestond de catechese 

                                                           
22 Tim Keller, Centrum Kerk, het evangelie midden in je stad,  pag. 300. 



 

 

31 

vaak uit één of twee leerlingen die met een mentor optrokken. Tijdens de gezamenlijke wandelingen 

werden verschillende geloofsissues behandeld. In de eeuwen die volgden is een flinke accentverschuiving 

waar te nemen in de catechese. Er ontstonden mede door de boekdrukkunst steeds meer schriftelijke 

teksten met vragen en antwoorden die de jongeren uit hun hoofd moesten leren. Hierin schuilt een risico; 

het accent in de geloofsoverdracht komt te liggen op het kennen van de juiste antwoorden. Voor jongeren 

tussen de 13 en 17 jaar is het meest belangrijke van de catechese de persoon die hen onderwijst. Ze willen 

horen van een geloof van iemand die weet waar hij of zij het over heeft.23  

Zoals eerder gezegd hebben de ouders de belangrijkste taak bij de geloofsopvoeding. Maar ze staan er 

niet alleen voor. God geeft de kerk als geheel de taak om de zorg voor de jeugd op te pakken. Daarom zijn 

kinderwerkers, jeugdverenigingsleiders en catecheten zo belangrijk. Maar er zijn meer mogelijkheden om 

volwassen gelovigen in te schakelen in de geloofsontwikkeling die een tiener doorloopt. Je kunt hierbij 

denken aan het eeuwenoude peter-en-meter-model. Dit principe is onderdeel van de rooms-katholieke 

traditie, al wordt ze lang niet altijd meer gevolgd. Het idee is als ouders hun pasgeboren baby laten dopen 

dat zij dan een geestelijk vader (peter) en een geestelijke moeder (meter) uitkiezen. Gedurende de hele 

kinder- en tienertijd staan zij naast de ouders om samen zorg te dragen voor de geloofsreis van hun kind. 

Voor de gemeente van Spakenburg-Zuid kan het moeilijk zijn om voldoende toegeruste peters en meters 

te vinden. Veel ouders hebben zelf geloofsondersteuning nodig. Een peter en meter kan heel waardevol 

zijn tijdens momenten als een tiener zich afzet tegen zijn ouders, waardoor gesprekken  tussen kind en 

ouder moeizaam zijn. Een peetouder kan dan in de bres springen. Maar denk ook aan de ondersteuning 

van de peetouder richting de ouders. Bijvoorbeeld bij scheiding, of als de ouders de geloofsopvoeding 

laten versloffen. De taak van peter en meter hoeft niet alleen te worden ingevuld door andere ouders, 

maar kan ook door singles, jongeren vanaf 16 jaar en stellen in de gemeente die kinderloos blijven. Mooi 

om zo samen gemeente te kunnen zijn, in Christus, in de ware wijnstok. Het model van peetouders geeft 

mogelijkheden om de generaties in de gemeente te verbinden en de gemeente in te schakelen bij de 

geloofsopvoeding. 

 

                                                           
23 Corjan Matsinger, Heilig vuur, pag.43. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wGvqZHQu&id=7ADE9F07CFF4FAA0F8BFF26146AD5748FB86049B&thid=OIP.wGvqZHQu4p0VEIUAMTOC3wEsEs&q=opvoeding&simid=608049478002937614&selectedIndex=196
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5.7.3  De dialoog aangaan 

In hoofdstuk 3 staat beschreven welke factoren bepalen waarom jongeren wel of niet naar de kerk gaan. 
In Spakenburg-Zuid zijn grofweg vier groepen jongeren te onderscheiden: 
 

• Groep 1 -  Jongeren die na een periode van ‘alles doen wat niet mag’ weer terugkeren naar 
geloof en kerk, meestal bij huwelijk of geboorte kinderen.  
 

• Groep 2 - Jongeren die na een periode van ‘alles doen wat niet mag’ niet meer terugkeren. Zij  
lijken onverschillig te staan ten opzichte van kerk en geloof, het sluit niet meer aan bij hun  
belevingswereld. 
 

• Groep 3 - Jongeren die midden in de periode zitten van ‘alles doen wat niet mag’, ze zijn op drift 
geraakt. Ze gaan af en toe nog wel eens naar de kerk, maar zitten met veel vragen in hun maag. 
 

• Groep 4 - Jongeren die Jezus van harte volgen en naar de kerk gaan. 
 
Mooi dat de jongeren uit groep 1 weer terugkeren naar kerk en geloof. Heel lang is in de gemeente 

gedacht dat het altijd weer goed zou komen met de jeugd. Ze zijn immers zelf ook jong geweest. Het hoort 

bij de cultuur van Spakenburg. Sommigen gaan helemaal los, en keren daarna weer terug in het gareel. 

Meestal als ze gaan trouwen en willen starten met een huwelijksinzegening in de kerk van hun jeugd. Of 

bij geboorte van hun eerste kind. Wat zou het goed zijn om met deze ouders de doopcatechese te 

doorlopen en een huwelijkscursus te doen.  

Echter de  laatste tien jaar of misschien langer, komen jongeren niet meer terug. Ze zijn teleurgesteld in 

de kerk en in de mensen van de kerk en bovenal teleurgesteld in God. Dat is groep 2.  Voor groep 2 is 

lange tijd weinig tot geen aandacht geweest met uitzondering van een gesprek met de ouderling of 

predikant. De kerkverlaters staan op de agenda maar het resultaat is niet zichtbaar. Vaak is een gesprek 

op het moment van vertrek zinloos, het is dan al snel welles-nietes. De predikant of jeugdouderling is al 

gauw de representant van het instituut kerk, dat erop uit is de ander terug te halen. Wordt het 

getouwtrek, dan heeft het geen zin meer. Maar je komt elkaar later wel weer tegen: bij een begrafenis, 

of bij iets feestelijks in de familie. Dan hoor je soms mooie dingen: ‘los van de kerk’ hoeft niet ‘los van 

God’ te zijn. Voor de meesten blijft wel iets van het mysterie en het onverklaarbare hangen. Wat zou het 

geweldig zijn als deze jongeren weer in aanraking komen met de ware wijnstok, met Jezus! Nieuwe 

manieren om met deze jongeren weer in contact te komen zijn ontzettend waardevol. Dat lukt misschien 

niet in een kerkgebouw. Maar als er een manier op je pad komt, omarm die dan. Je kunt hierbij denken 

aan een plek in het dorp waar ‘s nachts, voor of na het stappen, ruimte en aandacht is voor gesprekken 

met jongeren. Een kerkverlater uit Spakenburg-Zuid zegt misschien wel heel terecht dat zij tijdens de 

preek antwoorden kreeg op vragen die zij helemaal niet stelde. Het verhaal van zonde en verzoening komt 

niet meer ‘binnen’. Heel veel jongeren voelen zich niet ‘zondig’. Jongeren hebben God niet nodig om 

gelukkig te zijn. Kerken doen aan probleem-denken: jij bent ongelukkig, door geloof word je gelukkig. 

Maar de consequentie is dat je als jongere dan ook zelf verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. En dat 

lukt niet altijd….Jongeren voelen zich niet zozeer schuldig maar voelen zich alleen, opgesloten, gevangen, 

dragen een masker. Jongeren voelen schaamte. Schaamte door zich niet geliefd te weten, schaamte door 
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misbruik of schaamte door in het weekend zo veel te drinken en dingen te doen waarvoor je je terecht 

mag schamen. Door te beginnen met luisteren kan weer contact gemaakt worden met kerkverlaters. 

Luister naar hun vragen, twijfels en verlangens en wees bereid van hen te leren. Durf lastige vragen te 

stellen en wees niet bang om ook buiten de kaders te denken.  

Groep 3 heeft het zwaar. Ze willen wel geloven, maar zien niet goed hoe dat vorm moet krijgen in hun 
leven. Het draait bij deze groep sowieso niet om later, om hemel of hel. Zij willen voelen wat Christus hier 
en nu betekent. Jongeren zijn vaak eenzaam en op zoek naar een thuis. De jongvolwassene is oprecht en 
kwetsbaar op zoek naar een passende manier van geloven. Jezus laat ons bewegen, leven en bestaan, zie 
Handelingen 17. Hij wil een relatie met ons. Hoe kunnen we plekken creëren waar jongeren die de kerk 
verlaten hebben toch Jezus kunnen ervaren?  Veel jongeren leven in een isolement omdat ze problemen 
hebben of buiten de groep vallen.  
 
Voor groep 4 moet meer structuur en samenwerking komen in het jeugdwerk zodat er zo min mogelijk 

afhaakmomenten komen. Er moet een goed werkbaar team voor kinder- en jongerenpastoraat komen. 

Tevens  is het belangrijk om te investeren in een plek waar kinderen en jongeren graag heen gaan en waar 

ruimte is om op een veilige manier geloofsvragen te bespreken (kerkhal, kerkzalen). Na het doen van 

belijdenis moet worden nagedacht over een vervolgtraject in de vorm van een jongerenkring onder 

begeleiding van gemeenteleden of echtparen. Voor beide partijen is winst te behalen. De jongeren vallen 

niet in een gat na het belijdenis doen. En de gemeenteleden of echtparen krijgen gelegenheid om hun 

eigen geloofsinhoud te onderzoeken en door te geven aan de volgende generatie. Tevens moet toerusting 

en ontmoeting veel meer ruimte en aandacht krijgen. De oudere jeugd kan worden ingezet als 

verenigingsleiders en catecheten, wat nu ook al gebeurt. Geloofsinhoud kan zo worden doorgegeven aan 

de jongere jeugd.  

Om meer werk te maken van jeugdwerkwerk zodat alle kinderen die nu geboren worden een ‘groep 4’  

gaan worden, is héél véél nodig. Niet alles kan tegelijk gebeuren. Het zal stap voor stap moeten gaan, met 

wijsheid, hard werken en in gebed.   
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5.7.4  Aanbevelingen: Aandacht voor gemeente-zijn in Jezus, met veel 
jeugd en gebruik maken van generaties : 
 

➢ ‘Out of the box’ manieren zoeken om in gesprek te  komen met ‘zoekers’ en kerkverlaters. Een 

plek waar de dialoog kan worden aangegaan over de relevantie van leven met Jezus. 

➢ Uitwerken van het opzetten van activiteiten voor jong en oud, via de wijkteams laten oppakken 

zoals een digitaal kerkblad aangestuurd door een jong team;  

➢ Opzetten van diaconale jeugdactiviteiten.  

➢ Uitwerken hoe de jeugd in alle taakvelden van de gemeente vertegenwoordigd kan worden, zie 

tabel 3, doorgevend leiderschap. 

➢ Uitwerken van een vervolgtraject voor jongeren die belijdenis hebben gedaan.  

➢ Uitwerken plan voor invoering peter-meter model in de gemeente. 

➢ Uitwerken van ideeën voor een prettige omgeving voor jeugd in de kerkgebouw/hal (meubilair). 
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35 

Hoofdstuk 6 -  Aanbevelingen voor nu en planning   
 

In het vorige hoofdstuk zijn veel voorstellen gedaan om voor een integrale aanpak om de geloofsinhoud, 

dat is Jezus, te integreren in de gezinnen, in het jeugdwerk en in de gemeente van Spakenburg-Zuid. 

Omdat het om een grootschalige aanpak gaat, is het verstandig om stap voor stap te werk te gaan. 

Hieronder volgen de aanbevelingen voor de  korte termijn met een planning. De overige aanbevelingen 

worden later uitgewerkt. 

Aanbevelingen voor nu 

➢ Opzetten structuur van het jeugdwerk. 

➢ ‘Out of the box’ manieren zoeken om in gesprek te komen met ‘zoekers’ en kerkverlaters. 

➢ Onderzoeken waar de knelpunten zitten bij ouders bij de geloofsopvoeding via de wijkteams. 

➢ Toerusting en overlegmomenten inventariseren met jeugdvereniging, jeugdcommissie en 

catecheten. 

➢ Opzetten doopcatechese en huwelijkscatechese in samenwerking met de predikanten. 
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Planning 

 

wanneer Wat wie Doel 

vanaf mei 
2017 

Opzetten structuur 
jeugdwerk  

alle betrokkenen 
in samenwerking 
met kerkelijk 
werker 

alle jeugd in het vizier krijgen, in de 
wijnstok, Jezus 

vanaf mei 
2017 

Out of the box 
manieren zoeken om 
in gesprek te komen 
met ‘zoekers’ en 
kerkverlaters 

nog nader te 
bepalen 

herstel relatie kerkverlaters met Jezus 
als de ware wijnstok 

juni-sept 
2017 

inventarisatie van  
toerusting en overleg 
catecheten  

predikanten i.s.m. 
kerkelijk werker 

data toerustingsavonden 2017-2018 en 
inhoud 

juni -sept 
2017  

inventarisatie van  
toerusting en overleg 
jeugdvereniging en 
jeugdcommissie 

jeugdouderlingen 
en kerkelijk 
werker 

data toerustingsavonden 2017-2018 en 
inhoud 

juni - sept 
2017 

Doopcatechese en 
huwelijkscatechese 

Predikanten in 
samenwerking 
met ouders 

2x per jaar toerusting over praktische 
toepassing van de  doopbelofte en  
huwelijksbelofte 

Jan 2018 Evaluatierapport  kerkelijk werker wat loopt goed en wat niet, eventueel 
bijsturen 

 

De nieuwe rol van de jeugdouderlingen en het team kinder- en jongerenpastoraat zal moeten groeien. 

Daarom zal een regelmatige evaluatie moeten plaatsvinden van het proces. Eventuele problemen die 

ontstaan moeten zo snel mogelijk worden onderkend en aangepakt. Een evaluatiemoment in januari 2018 

is aan te bevelen om een overzicht te krijgen van wat wel en niet goed loopt in het groeiproces, zodat kan 

worden bijgestuurd. Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek bij ouders over geloofsopvoeding 

wordt een plan van aanpak gemaakt door kerkelijk werker in samenwerking met ouders en/of leraren 

basisscholen. 
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Bij lage 1- Inventarisatie van de commissies jeugd ter voorbereiding op 

samenwerking en overleg 

 
Kinder- en jongerenpastoraat 
Vanuit de doopbelofte als basis wil het kinder- en jongerenpastoraat de kinderen bij God en bij de kerk houden. Het 
pastoraat wil een bijdrage leveren aan een ‘veilige plek’ waar kinderen en tieners op ‘kerkelijk terrein’ zichzelf 
kunnen zijn. Hierbij is ‘helen’ het doel en het pastoraat het instrument. 
Het gaat hier om alle kinderen die in de knel komen te zitten bijvoorbeeld doordat ouders of verzorgers uitvallen 

door hun problemen of hun opvoedingstaken niet goed kunnen uitvoeren. Het pastoraat is er om, zolang als nodig, 

mee te ‘wandelen’  met het kind of de jongere. 

Alle kinderen en jongeren van de Maranathakerk zijn welkom bij het kinderpastoraat in de leeftijd van 6/8 -25 jaar. 
Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u bellen of mailen naar Diane Hop (coördinator). Diane:  

De leden van het pastoraat zijn:  
Diane Hop (coördinator), 033-8871961 of dduyst@hotmail.com. 
Irene Heijnen 
Esmee Hopman 
Ruud de Graaf 
Lusanne Zijl 
Gerie ter Velde 
Amanda Bout. 
 
De leden zijn aangesteld door de kerkenraad. De commissie is indertijd opgezet door ds. Jan Blok en zijn vrouw 
Marga. 
 
Het pastoraat geeft ieder jaar aan wat ze nodig denken te hebben aan financiële middelen om het werk goed te 
kunnen doen. Dit varieert behoorlijk per jaar (afhankelijk van scholingen e.d.). 
 
Werkwijze 
Kinderen of jongeren worden aangemeld bij de coördinatoren door een predikant, ouderling of gemeentelid. De 
coördinatoren vragen twee werkers om een kennismakingsbezoek te plannen. Tijdens dit bezoek wordt 
geïnventariseerd waar de behoefte ligt en wordt besproken wat de mogelijkheden zijn. Bij voorkeur zijn de werkers 
die op kennismakingsbezoek gaan ook beschikbaar om het pastoraat uit te voeren. De werkers houden de 
coördinatoren op de hoogte van het beloop en de afsluiting. De coördinatoren brengen de wijkpredikanten op de 
hoogte van het feit dat er kinderpastoraat gegeven wordt, bij bijzonderheden en wanneer het afgesloten wordt. 

Tot op heden is er geen samenwerking met de jeugdcommissie.  

Jeugdverenigingen 
De commissie Jeugdverenigingen heeft als doel dat de kinderen vanaf groep 7 lid kunnen worden van een 
jeugdvereniging waar zij de bijbel kunnen bestuderen. Verder is er ook gelegenheid voor ontmoeting en 
ontspanning. 
Catechisatie en voorbereiden jeugddienst valt niet onder deze commissie.  

Het organiseren van een kerkkamp, sporttoernooi of een andere activiteiten voor de jeugd die lid is van een JV wordt 

wel door de commissie georganiseerd. 

De doelgroep van de jeugdverenigingen zijn kinderen in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar. 

De leden van de commissie zijn: 

Jannie Ruizendaal, t Ruum  6 

mailto:dduyst@hotmail.com


 

 38 

 

Louise van Twillert, Bachlaan 34 
Arnoud Hoeve, Ongerweges 25 
Jasper Beekhuis, Voorsteven 17 
 
De commissie is ingesteld door de kerkenraad, de leden worden door de commissie zelf benoemd. Er wordt 

gerapporteerd aan ds. Gertjan van Harten.  

Elk jaar heeft de commissie beschikking over een beperkt geldbudget.  

De commissie zoekt elk jaar nieuwe leiding voor de jeugd die vanaf groep 7 (10 jaar) uitgenodigd wordt om lid te 

worden van een vereniging. Dit zijn gemiddeld 30 tot 40 kinderen die per jaar starten. Verdeeld over drie groepen. 

Voor elke groep wordt geprobeerd een dubbeltal aan leiding te vinden. 

Aan het begin van het seizoen wordt een startuitje georganiseerd, in de kerstvakantie ook een activiteit en aan het 

eind van het seizoen met medewerking van andere kerkleden een kamp. Al deze activiteiten zijn alleen voor de jeugd 

die lid zijn van een vereniging. 

De commissie vergadert 4x per jaar met alleen de commissie leden, en 3x per jaar met alle jeugdleiders.  

Jeugdcommissie 
Contactpersoon: Angelique Vedder-van Diermen, jcspakenburgzuid@gmail.com  
 
De leden van de commissie zijn: 
Wendy Beukers - Blokhuis 
Geraldine Koelewijn 
Machteld van Diermen 
Angelique Vedder - Van Diermen 
Rogier Koops 
 
De jeugdcommissie organiseert  5 jeugddiensten per jaar voor Spakenburg-Zuid. In samenwerking met predikanten 
Ds. Kramer en Ds. Van Harten. 
 
In principe zijn de werkzaamheden van deze commissie beperkt tot het organiseren van jeugddiensten. Uiteraard s 

de commissie wel beschikbaar om te helpen bij andere evenementen zoals de gemeentedag. 

Het benoemen van de leden doen de leden zelf als er een 'vacature' is. Bijvoorbeeld als er iemand mee stopt, dan 

gaan zij samen opzoek naar nieuwe leden. 

De commissie heeft een budget toegekend gekregen van €300,- per jeugddienst. 

Per dienst verzinnen de leden van de commissie een thema. Dit doen zij samen met de predikant. De predikant is 

altijd verantwoordelijk voor de liturgie. Als het thema is bedacht dan wordt er en band geregeld, affiches gemaakt 

en wordt op social media de dienst aangekondigd. Een hapje en een drankje wordt besteld.  

Per dienst komt de commissie ongeveer 3 keer bij elkaar. Verder overleg kan goed in groeps whatsapp waar beide 

predikanten ook in zitten. 

In 2e vergadering worden er bijpassende liederen geselecteerd  en een filmpje opgezocht of gemaakt. Er zijn meestal 

10-15 liederen. De band kan aangeven welke ze kunnen spelen. De predikant zoekt een bijpassende tekst. Dit wordt 

dan verwerkt in een liturgie door de predikant. Ondertussen is het ontwerp van de poster, powerpoint 

mailto:jcspakenburgzuid@gmail.com
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presentatie etc. klaar. Presentatie van de  preek en de liederen worden samengevoegd en doorgestuurd naar het 

beamteam. 

De commissie probeert altijd actuele onderwerpen te gebruiken en zoekt  altijd naar een goede band voor de muziek. 

Het geeft altijd een goed gevoel als alles goed is geregeld en wanneer de kerk bomvol zit. Als dan de reacties ook 

nog positief zijn dan kan het voor deze commissie niet meer stuk. 

Doelgroep Jeugddienst:  
16+. In de praktijk zijn de jeugddiensten ook zeer relevant en populair bij 25-35 jarigen. 
 
Er is geen link/samenwerking/taakverdeling met de commissie Kinder- en Jongerenpastoraat. 

Er is geen link/samenwerking/taakverdeling met de Commissie Jeugdverenigingen. 

Kinderoppas 
De commissie die de Kinderoppas of de Crèche verzorgt, roostert ouders in die oppassen en zorgen dat er 
speelgoed/materiaal is voor de kinderen. 
De commissie bestaat uit Maartje Malestein en Chantal Poort. 
 
Contactpersoon: Chantal Poort, creche@spakenburg-zuid.nl  

 
Kinderbijbelklas 
De commissie Kinderbijbelklas houdt zich bezig met het werven van leid(st)ers, met het opstellen van roosters, is 
het aanspreekpunt voor de kinderbijbelklas en verzorgt zo nodig materialen.  
 
Momenteel wordt het programma ‘Vertel het maar’ behandeld.  
De commissie bestaat uit Emma Korlaar en Gina Wijntjes. 
 
Contactpersoon: Gina Wijntjes, bijbelklas.zuid@gmail.nl  
 

 Kinderkerstfeest 
In deze commissie zitten wisselend een stuk of 8 zusters van de gemeente en heeft als doel een leuk kinderkerstfeest 
neer te zetten op (meestal) 2e kerstdag. 
Na deze dag kunnen alle kinderen ook een leuk boek uitzoeken. Ter bestrijding van de kosten is er op een zondag in 

alle diensten een deurcollecte. Eventuele overige kosten worden betaald door de kerk. 

Wegens de lage opkomst en ook omdat veel kinderen niet standaard meer in de kerk zitten ‘s zondags, wordt de 

organisatie ieder jaar moeilijker. Ook komende kerst zal voor de commissie een moeilijke organisatie worden, want 

kerst valt dan niet echt fijn. Ook worden er jaarlijks steeds meer activiteiten georganiseerd in het dorp, waardoor 

het animo steeds lager wordt helaas. De commissie houdt zich aanbevolen voor leuke ideeën voor het 

kinderkerstfeest. 

Contactpersoon is Rianne Zoer, Verdistraat 

Bid- en Dankdag commissie kinderen 
Speciaal voor de kinderen van de basisschool wordt er voor Bid- en Dankdag een kerkdienst georganiseerd. Het 
betreft de ochtenddienst.  
 
De commissie stemt samen met de voorganger het onderwerp van de dienst af. Ook de liederen e.d. worden hierop 
aangepast. Tevens wordt in overleg een goed doel gekoppeld aan de dienst. De kinderen wordt gevraagd materialen 
mee te nemen voor een specifieke doelgroep. 
 

mailto:creche@spakenburg-zuid.nl
mailto:bijbelklas.zuid@gmail.nl
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De commissie bestaat uit: 
Hanneke Oosterhof, Ellen Meester, Janouschka van de Geest, Maartje Malestein en Hester van de Pol 
(contactpersoon). 

 
GSK werkgroep 
Er is een dorpsbrede werkgroep GSK (Gezin, School, Kerk). Daarin zitten vertegenwoordigers van de kerken en alle 
christelijke basisscholen van het dorp. 
Namens de GKv dorpsbreed zit ds Reinier Kramer er in. 

Vanuit onze gemeente zijn ook Peronne van Twillert (Calvijnschool) en Heske van Diermen (Groen van 

Prinstererschool) lid. 

De werkgroep probeert de samenwerking tussen Gezin, School en Kerk te realiseren. De werkgroep is samengesteld 

uit de diverse schoolteams. Ze stelt per jaar 2 projecten samen over een Bijbels verhaal of een thema uit de Bijbel.  

De draaiboeken voor deze projecten worden in samenspraak met de predikanten opgesteld en verspreid onder alle 

teamleden van de deelnemende scholen. Deze draaiboeken bevatten o.a. verhalen, liederen, verwerkingen en 

suggesties voor handvaardigheid en tekenen.  

Een project duurt in principe een week. Er wordt een leesrooster aan de kinderen meegegeven, zodat er thuis elke 

dag dat verhaal uit de Bijbel gelezen kan worden, dat betrekking heeft op het project.  

De predikanten sluiten het project op zondagmorgen af door allemaal te preken over hetzelfde thema en hetzelfde 

gedeelte uit de Bijbel. De contactpersonen halen ‘s vrijdags alle werkstukken van de scholen op. Deze worden in de 

verschillende kerkgebouwen opgehangen. Na de afsluiting van het project in de zondagmorgendienst kunnen ze 

door alle belangstellenden bekeken worden. De contactpersonen brengen de werkstukken ook weer terug naar 

school, zodat ze op school opgehangen en daarna naar huis meegenomen kunnen worden. 
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Bij lage 2 -  Jeugdwerk in Kerk 1.0, 2.0 en 3.0  

Dit schema kan gebruikt worden  om de  veranderingen in het jeugdwerk van kerk 1.0, 2.0,3.0 te volgen. Jeugdwerk 

in Kerk 1.0, 2.0, 3.0 wordt door Sabine van der Heijden in haar boek ’Kerk voor een nieuwe generatie’ uitgebreid 

beschreven. Hier is goed te zien dat volgens Sabine van der Heijden de Maranathakerk zich tussen kerk 1.en 2.0  

bevindt. Wat betreft het jeugdwerk is de Maranathakerk voornamelijk nog een 1.0 kerk met 2.0 invloeden. Steeds 

weer wordt de vraag gesteld of de huidige kerk haar langste tijd gehad heeft. Ja, omdat de ontwikkelingen in deze 

post-christelijke 21e eeuwse samenleving vragen om een nieuw type kerk. De aandacht daarvoor is de laatste tijd 

ook sterk toegenomen: Allerlei groepen en kerkplanten schieten in kerkelijk Nederland als paddenstoelen uit de 

grond. Nee, omdat het ontstaan van kerk 3.0, niet zal betekenen dat kerk 1.0 en 2.0 zullen verdwijnen; de drie types 

zullen naast elkaar bestaan en elk hun eigen type mensen bereiken.  

 1.0 2.0 3.0  

Ontstaan Reformatie 
 

2e helft 20e eeuw 
 

Begin 21e eeuw 
 

Jeugdwerk 
 
 

Catechese en 
jeugdvereniging 
gescheiden 

Relationeel jeugdwerk, 
jeugdwerk voor vrije tijd 
als voor leren 

Sluit aan bij natuurlijke  
netwerken waar jongeren zitten. 

Geloofsopvoeding, 
ondersteuning door kerk  

Afwezig of incidentele 
cursussen  

Cursussen en 
gespreksgroepen 

Gezinsnetwerken van gelovigen 
en niet-gelovigen 

Kerkvorm Instituut Gemeente Gemeenschap 

Houding ten opzichte van 
cultuur 

Kerk staat tegenover 
cultuur 

Kerk sluit zich aan bij de 
cultuur door middelen 
te gebruiken in de 
communicatie van de 
boodschap 

Kerk staat midden in de cultuur. 
Een ‘vloeibare’ vorm van kerkzijn, 
waarin relaties en authenticiteit 
erg belangrijk zijn. 
 

Communicatie 
 
 
 
 

Eenrichtingsverkeer: kerk 
verkondigt boodschap aan 
jongeren 

Tweerichtingsverkeer, 
uitwisseling. Kerk 
verkondigd boodschap 
door daar met jongeren 
over in gesprek te gaan. 

Dialoog. Kerk sluit aan bij waar de 
jongere is, samen op zoek naar 
relevantie van het evangelie 

Media Massamedia 
 (radio, tv, krant) 

Social Media 
(verzamelnaam voor alle 

interprogramma’s waar je 
informatie kunt delen met 
andere mensen zoals Wiki, 
Youtube, Twitter, 
Facebook). 

Social Media+, netwerken 
(nog niet bekend hoe dit zich 
verder gaat ontwikkelen) 

Kerkdiensten Klassieke diensten Aparte diensten voor 
kinderen en jongeren in 
hun  leefwereld, 
megakerken 

Grote variatie: maaltijdvieringen, 
internetdiensten, 
leefgemeenschappen  

Kringen Afwezig tot incidenteel, 
bijbelstudiegroepen 

In principe zit iedereen 
op een kring/kleine 
groep 

Kleine groepen, gemeenschappen 
zijn het DNA van de gemeente, 
kennen en gekend worden 

Bereiken niet niet-
christenen  

Evangelisatieprojecten  Zoeker-diensten, 
vriendendiensten, 
Alphacursus 

Missionair zijn in identiteit 

  

https://kerkvooreennieuwegeneratie.wordpress.com/about/
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