
Jeugdbeleid 
 
Gemeente van Spakenburg-Zuid, broeders en zusters in Christus,  
 
Op 1 oktober 2016 heeft de gemeente van Spakenburg-Zuid mij als kerkelijk werker voor het jeugdbeleid 
aangesteld omdat er grote zorgen zijn over de jeugd in de gemeente. In de leeftijd vanaf ongeveer 16 jaar 
haken jongeren af. Ze bezoeken geen of steeds minder de kerkdiensten. Dit is een ontwikkeling die al ruim 
vijftien jaar geleden is ingezet.  Iemand heeft eens gezegd: ‘Als de jongeren de kerk verlaten, heeft de kerk al 
veel eerder de jongeren verlaten.’ Het verhaal van zonde en verzoening tijdens de preek komt niet meer 
‘binnen’. Heel veel jongeren voelen zich niet ‘zondig’. Jongeren denken God  niet te hebben nodig om gelukkig 
te zijn. De kerk doet aan probleem-denken: jij bent ongelukkig, door geloof word je gelukkig. Maar de 
consequentie is dan je als jongere dan ook zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk. En dat lukt niet 
altijd….Jongeren voelen zich niet zo zozeer schuldig maar voelen zich alleen, opgesloten, gevangen, dragen 
een masker. Jongeren voelen schaamte. Schaamte door zich niet geliefd te weten, schaamte door verslaving 
of gebeurtenissen in hun jeugd. Door te beginnen met luisteren kan weer contact gemaakt worden met 
kerkverlaters. Durf lastige vragen te stellen. En laten we niet bang zijn om ook buiten de kaders te denken.   
 
Onderzoek in de gemeente 
Ik ben geschrokken van wat ik ben tegengekomen tijdens mijn onderzoek in de gemeente. Er zijn veel 
kinderen en jongeren in de gemeente;  47% van de gemeente is jonger dan 30 jaar. Helaas is er weinig tot 
geen overleg en toerusting van kinderwerkers, jeugdverengingsleiders en catecheten. Dagelijks bijbellezen 
aan tafel en hardop samen bidden is niet meer vanzelfsprekend in de gezinnen.  Ouders vinden het moeilijk 
om het geloof handen en voeten te geven in het dagelijks leven. Er is weinig basis in de gemeente voor het 
jeugdwerk om op te bouwen. Daarom is het Beleidsplan Jeugd (http://www.spakenburg-zuid.nl)  een eerste stap 
om te werken aan een stevige structuur van het jeugdwerk als onlosmakelijk deel van de gemeente. Het 
Evangelie, Jezus Christus zelf, en de navolging van de ouders zijn nodig om leven met Jezus door te geven. De 
ouders hoeven dit niet alleen te doen. De gemeente belooft bij elke doop: “Wees ook daadwerkelijk bereid er 
aan mee te helpen dat dit kind groeit in het geloof, de genade en het kennen van onze Heer Jezus Christus.”  
Daarom is het jeugdwerk van de hele gemeente. Het zal stap voor stap moeten gaan, met wijsheid, hard 
werken en in gebed.   
 
Visie op het Jeugdwerk 
Alleen als we in Christus zijn, kunnen we werk maken van het jeugdwerk.      Ik ben de wijnstok en jullie zijn de 
ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem (en haar), zal hij (en zij) veel vrucht dragen. Want zonder Mij kun 
je niets doen”, Johannes 15:5. Leven in Christus gaat via prediking, bijbellezen, bidden, toerusting en 
gesprekken onderling over je leven met Christus. Geloofsgesprekken zijn de basis voor het geloof in de 
gezinnen, een basis voor het jeugdwerk en vergaderwerk, een basis voor samen gemeente zijn. De 
geloofsinhoud staat centraal. Anders is er kans dat het jeugdwerk zal verworden tot het uitvoeren van allerlei 
taken. De geloofsinhoud is Jezus.  
 
Beleidsplan Jeugd 
In het Beleidsplan Jeugd wordt achtereenvolgens beschreven hoe de jeugd geloof en kerk ervaart (hs 1); de 
invloed is van de informatiemaatschappij op jongeren (hs 2); factoren die bepalen waarom de jeugd van 
Spakenburg-Zuid wel naar de kerk gaat (hs 3); visie op het jeugdwerk (hs 4); het jeugdwerk in Spakenburg-
Zuid en aanbevelingen (hs 5). Aanbevelingen voor nu en een planning (hs 6). 
 
Conclusies: 

1. Focus op Jezus in de gezinnen door doopcatechese, huwelijkscatechese en een jaarthema over 
bijbellezen. 

2. Bouwen aan een structuur voor het jeugdwerk met Jezus als middelpunt. We kunnen rekening 
houden met trends en ontwikkelingen, maar in het jeugdwerk gaan we Hem volgen.  

3. De dialoog aangaan, in gesprek gaan met kerkverlaters en ‘zoekers’. We kunnen luisteren naar hun 
vragen, twijfels en verlangens. Waar lopen zij tegenaan? Zijn we bereid van hen te leren?  
 

Afke van der Velden,  kerkelijk werker jeugd  

http://www.spakenburg-zuid.nl/

