
 

Werkplan jeugd januari  18 - juni 18  n.a.v. onderzoeksplan. 
Stuurgroep vanuit KR  Annemiek Hummel, Christel Renkema, Carla Tulleken  
 
Uitgangspunten : 

• Er wordt aansluiting gezocht bij bestaande groepen en activiteiten. 

• De jeugd en leiding is zoveel mogelijk zelf aan zet. 
 
 
 
 
 

Wat zijn de speerpunten jeugd 
Waar willen we aan werken? 
Doelen? 

5a 
Betrek de basisscholen scholen actiever bij de 
gemeente. 
Doelen  
Elkaar op de hoogte houden van activiteiten, zodat 
waar mogelijk aansluiting gevonden kan worden. (bijv. 
kerst) 
Uitnodigen van ouders en kinderen voor bijzondere 
diensten via de scholen. info ophangen in de school, 
nieuwsbrief van de school) 
Uitnodigen van schoolverlaters, die niet staan 
ingeschreven bij de kerk voor de clubs. 
 

 
5b /c 
Organiseer bijeenkomsten met jongeren enz 
Jongeren wordt gedefinieerd als  
Groep 17 en 17+ 
Doel: Inventarisatie van beide groepen, waar hun 
belangstelling ligt en hoe dit te organiseren. 
 

5 d/e Een predikant beroepen die feeling heeft met 
de jeugd 

5F Jaarlijks een uitnodiging versturen. 

Hoe willen we dat bereiken? 
Wie is aanspeekpunt. 

 

5a  
Christel zoekt contact met de KND om te vragen in 
hoeverre dit gebeurt en of er een contactpersoon is, 
die die contact onderhoud, zodat scholen weten wie 
ze kunnen aanspreken. 
Carla vraagt Janita over de stand zaken tot nu toe, 
m.n. over Opstap  en schoolverlaters. 
 

5b/c 
Annemiek zoekt contact metLisa om dit in de groep  
17 jaar te bespreken. 
Christel zoekt contact met Harry W. en Simone om 
dit in de groep 17 + te bespreken. 
Te denken valt aan meewerken eetcafe, samen eten 



 

na een dienst enz. Dit in overleg met de 
activiteitencommissie. 
Ook het “opleiden “ , meedraaien van jonge mensen 
voor een taak in de kerk kan betrokkenheid 
vergroten. Meelopen met iemand zoals een 
wijkmedewerken, diaken o.i.d. 

5d/e 
In de profielschets van de te beroepen predikant 
voor 0,3 fte, staat dat hij/zij feeling moet hebben met 
de jeugd. 
Hij zij kan het gesprek over invulling catechese 
aangaan.   

 

Wat is ervoor nodig? 5a Actieve houding van de leiding richting de 
scholen en een vast iemand als aanspreekpunt. 

   5b/c Clubs moeten zelf aangeven wat zij willen. Wat 
zij nodig hebben aan middelen kan in overleg met KR 
besproken worden.  

5d/e inspirerende, activerende predikant 

 

Evaluatie-wanneer? 
Stuurgroep houdt grote lijn, 
proces, in beeld. 
Volgende afspraak 12 -02-18 
 
Einde seizoen in KR, in hoeverre 
loopt het plan t.a.v de jeugd. 
Kan het doorgezet worden naar 
seizoen 18-19? 
 

5a   Jaarlijks aan het eind van het seizoen, bespreken 
of het contact goed is en betrokkenheid oplevert (meer 
ouders en kinderen in de kerk, bij activiteiten, m.n 
ouders en kinderen die er anders niet zijn`) 
 

5b/c Welke activiteiten zijn ontwikkeld en is het gelukt 
om betrokkenheid te vergroten. 
 
 

5d/5e in het jaar 2018 is een predikant benoemd die 
feeling heeft met de jeugd. 

 
 
 
5f     Reeds gerealiseerd 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


