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Voorwoord 
 
Op 26 maart 2011 vond JOP COACH Live plaats. Voor iedereen die betrokken is bij kerk en jeugd 
was er veel te zien en te horen. Zelfs meer dan je kon bijwonen en wellicht kan onthouden. Daarom 
geven wij met deze reader een samenvatting van de lezingen en workshops. Gebruik het als 
naslagwerk of geef het door aan anderen die ook actief zijn in het jeugdwerk. 
 
We hopen je hiermee van dienst te zijn. 
 
Namens JOP,  
 
Martin de Groot 
Projectleider JOP COACH Live 2011 
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“Waar het hart vol van is...” (Plenaire lezing door Suzanne van der Schot) 
 
Mij is gevraagd vandaag een bijdrage te leveren over het thema ‘Waar het hart vol van is’. Waar het 
hart vol van is, loopt de mond van over. Aangezien leraren zoals ik altijd graag aan het woord zijn, heb 
ik daarop uiteraard geen nee gezegd. Zeker niet als te verwachten valt dat je voor de verandering 
eens een publiek hebt dat nog luistert ook.  
 
Ik wil in het komende half uur niets méér doen dan met u te delen waar mijn hart vol van is.  
 
Maar voordat ik begin wil ik even een eenvoudig proefje met u doen. Iedereen in deze zaal heeft voor 
langere of kortere tijd op school gezeten. Ik persoonlijk kan mij een aantal van mijn leraren nog altijd 
levendig voor de geest halen. Ik zou zelfs kunnen zeggen dat ik ooit Nederlands ben gaan studeren 
omdat ik zo’n geweldige leraar Nederlands had. Nu mijn proefje: wilt u uw hand opsteken als u zelf 
ook nog van die levendige herinneringen heeft aan die ene (of meerdere) geweldige leraar? Nu vraag 
nummer twee: wilt u uw hand opsteken als het bij die leraar niet zozeer om de lesinhoud ging, maar 
meer om de manier van lesgeven, zijn of haar inspirerende persoonlijkheid, het contact dat je met 
hem/haar had, de prachtige verhalen die hij/zij vertelde? Dat dacht ik al. Het is namelijk precies de 
ervaring die ik ook heb. Mijn punt is: een leraar maakt indruk niet zozeer door wát hij zegt, maar door 
hóé hij het zegt.  
  
Diezelfde ervaring heb ik in de ontwikkeling van mijn geloofsleven. Ik ben als baby hervormd gedoopt 
maar, zoals dat wel vaker gaat bij jonge gezinnen, al vrij snel gingen we niet meer naar de kerk en 
deden we er thuis niets meer aan. Niet uit afkeer, maar simpelweg omdat het in een gezin met 
opgroeiende kinderen heel moeilijk vol te houden is. Ik kan me dus eigenlijk niet herinneren dat wij 
ooit naar de kerk gingen. Sindsdien is er op gelovig gebied in mijn leven heel wat gebeurd. Ik heb 
kennis gemaakt met het geloof, ben katholiek geworden, ben ingetreden geweest in een klooster en 
ben weer uitgetreden. En hoewel het een weg met nogal wat hobbels en kuilen is geweest, is mijn 
geloof er eigenlijk steeds sterker op geworden.  
 
Hoe is dat zo gekomen? Geloof komt niemand zomaar aanwaaien. Je hebt mensen nodig die je leiden 
op het pad, die je bekendmaken met de traditie en je thuis maken in de ‘taal’ van het geloof. Alleen 
met die bagage sta je sterk genoeg om een persoonlijke band met God te ontwikkelen.  
 
Ik heb gelukkig een hele rij fantastische ‘leraren’ onderweg mogen ontmoeten. Mensen die net als die 
leraren op school niet zozeer indruk maakten door wat ze zeiden, maar door wie ze waren of nog 
steeds zijn. Zij zijn voor mij als het ware stationnetjes geweest waar ik steeds voor kortere of langere 
tijd mocht halt houden, bijtanken, leren, kracht en inspiratie opdoen. Zij lieten me ook altijd weer gaan, 
om andere gebieden te verkennen, maar stonden ook altijd voor me klaar als ik weer even een zetje 
nodig had. Ik wil een aantal van die ‘stationnetjes’ met u langsgaan. 
 
Ik ben in de kerk gekomen door de liefde. Ik kreeg tijdens mijn studietijd een vriendje die in het 
centrum van Amsterdam woonde. Hij ging wel eens naar de kerk en ik ging maar mee. Als hij op 
voetbal had gezeten, was ik waarschijnlijk mee gegaan naar de voetbalclub, maar hij ging nu eenmaal 
naar de kerk.  
 
Ik had altijd enorme vooroordelen gehad over gelovigen. Naar de kerk ga je alleen als je werkelijk 
wanhopig bent, als niemand anders je meer ontvangen wil, als je echt niets beters te doen hebt. 
 
Niets bleek minder waar. 
 
Station 1: in de kerk waar ik kwam, ontmoette ik hele vriendelijke, normale mensen met wie ik in 
gesprek raakte over het geloof. Zij vertelden mij waarom zij (nog of weer) naar de kerk gingen. Ik 
leerde dat het geloof helemaal niet bestemd was voor wanhopige mensen, of fanatiekelingen. 
 
De mensen met wie ik in gesprek raakte waren zonder uitzondering mensen die er bewust voor kozen 
om naar de kerk te gaan, om het geloof een rol in hun leven te laten spelen. Ik ontdekte dat al die 
mensen ook niet alle antwoorden hadden, dat ook zij op zoek waren, twijfels hadden, vragen stelden. 
Dat was voor mij zo’n opluchting. Het maakte dat ik me niet dom hoefde te voelen om hen vragen te 
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stellen, om niet alles te begrijpen. Het klinkt misschien als een cliché, maar als niemand om je heen 
een vraag stelt, dan durf jij je eigen (domme) vragen ook niet meer te stellen.  
 
Ik vond in mijn kerk een platform voor open gesprek. Ik voelde me thuis, veilig. Ik hoefde mij niet te 
schamen. Ik mocht erbij horen! Dat was zo belangrijk voor mij. Op het eerste station leerde ik vooral 
dat je als het over geloven gaat, alle vragen mag stellen die bij je opkomen. En dat je altijd welkom 
bent.  
 
Tegelijkertijd werden mij ook geen moeilijke vragen gesteld. Ik hoefde niet te vertellen wat ik nu 
precies geloofde of hoe ik tegen deze of gene kwestie aankeek. Ik hoefde mij niet te verantwoorden, 
niets uit te leggen. 
 
Station 2: gaandeweg wilde ik meer weten van dat wonderlijke verschijnsel dat geloven heet en ik 
raakte in gesprek met een oude wijze Franciscaner priester. Een rustige, bedeesde man. Die mij 
vertelde dat je wel kunt bidden voor een prettige sfeer op een verjaardagsfeestje, maar niet voor mooi 
weer in het weekend. Hij vertelde mij dat God altijd van mij houdt, maar dat dat niet betekent dat ik lui 
achterover kan gaan zitten. 
 
U kent ze vast wel, van die mensen voor wie het geloof een oude, behaaglijke jas is. Zij zijn zo 
verweven met God, zijn zo thuis in het geloof. De liefde voor God doet hun ogen stralen, op een 
rustige manier. Zij hebben ongetwijfeld woelige tijden gekend, hebben zich misschien wel afgekeerd 
van God, maar eenmaal weer naar God toegekeerd hebben zij zich volledig kunnen overgeven. 
Dat in iemand te zien, was voor mij, de twijfelaar, de zoeker, de vragenstelster van groot belang. 
Geloven hoeft niet altijd zo ingewikkeld te zijn, je hóéft ook niet alles te begrijpen en te doorgronden 
om je thuis te voelen bij God.  
 
Wat ik in deze pater zag, en daarna nog in vele andere mensen heb gezien die ik op mijn geloofsweg 
ben tegengekomen is, dat hij een diep soort geluk uitstraalde. Een soort onoverwinnelijkheid, zonder 
arrogant te zijn. Geen geluk van het naïeve, roze-brillen soort. Maar een geluk dat je ten diepste niets 
kan overkomen, dat wat er ook gebeurt, God je altijd zal opvangen. Misschien heb ik dat toen nog niet 
zo herkend, maar later zou ik dat in vele mensen zien. En het maakte mij jaloers, ik wilde dat ook, die 
rust en die kracht. Het maakte mij ijverig voor het geloof. Ik voelde dat er iets te halen viel. 
  
Station 3: ik leerde een pater van de Salesianen van Don Bosco kennen die zich met hart en ziel 
inzette voor de minder bedeelden in onze wereld: minderjarige asielzoekers, tienermoeders, dak- en 
thuisloze jongeren in Nederland en ver daarbuiten. Hij liet mij zien wat het is om te geloven met 
handen en voeten. Via hem ging ik naar India waar ik ging werken in een tehuis voor straatkinderen. 
Ik leerde dat geloven iets is wat je doet. 
 
Eenmaal in India kwam ik te wonen in een huis voor straatkinderen waar jonge religieuzen, mannen 
en vrouwen, in en uit liepen. Of liever gezegd: renden. Al die jonge mensen zetten zich gezamenlijk 
voor de volle 100% in voor hun werk: de opvang van de vele honderden, waarschijnlijk duizenden 
straatkinderen in Bangalore, een grote stad in het zuiden van India. En zij deden dat geïnspireerd door 
hun geloof. God was hun vanzelfsprekende medestander. Het werk dat deze mensen doen is 
welbeschouwd eigenlijk niet vol te houden, zo zwaar is het. Maar ze doen het toch omdat ze gedragen 
worden.  
 
Zo hard als er gewerkt werd, zo veel plezier werd er ook gemaakt. Er werd gelachen en gefeest 
wanneer dat maar kon, met de eenvoudigste middelen. Het leek soms net een studentenhuis.  
 
En ik ontdekte de krachtcentrale die het geloof ook is. De enorme motivatie die het kan geven, de 
vreugde ook. Weer werd ik als twijfelaar erop gewezen dat het ook anders kan: handen uit de mouwen 
en gaan. En je hoeft je niet af te vragen of God je wel bijstaat, want natuurlijk doet Hij dat.  
 
Daar in India, leerde ik ook weer dat geloven helemaal niet voorbehouden is aan mensen die het niet 
redden in de wereld. Integendeel, het is de motor van alles wat ons mensen drijft. Ik vond het ook 
heerlijk in een omgeving te zijn waar geloven zo vanzelfsprekend was, waar je geloof niet aangevallen 
wordt, waar je met elkaar bent.  
 



6 

 

In India kreeg het geloof voor mij een jong, fris en levendig gezicht. Het werd iets waar ik bij wilde 
horen, wat ook mij leven bracht. Ik zag het vuur in de gezichten van de jonge mensen waar ik mee 
samenwerkte. Geloof geeft power! 
  
Station 4: terug in Nederland ging ik op zoek naar diezelfde power. Dat viel niet mee. Gek genoeg 
voelde ik mij weer terug in Nederland aangetrokken tot het gebed. Ik wilde meer van God weten, 
beantwoorde aan het verlangen dat in mijn geboren was en ik voelde dat ik daarvoor de stilte in 
moest.  
 
Onder veel twijfel en schoorvoetend sloot ik mij aan bij een groepje dat zich de Stadsmonniken 
noemde, onder leiding van onze pastoor. Eerst twee keer per dag bidden: avondgebed, daarna twee 
keer per dag, ’s ochtends en ’s avonds. Ik stond van mijzelf versteld dat die stilte, de inkeer, mij zo 
aantrok. Maar het leek de enige manier om dichter bij God te komen. Om werkelijk aan de gang te 
gaan met vragen als: wie is God, wie is God voor mij? Wat moet ik met Hem? Waarom trekt dit mij zo 
aan?  
 
De mensen die ik er ontmoette, probeerden dwars door de drukte van het dagelijkse bestaan een plek 
van stilte te creëren om God op het spoor te komen. Geen grote woorden, geen grote daden, gewoon 
stilte. Ik leerde dat God zich pas laat vinden als je naar Hem op zoek gaat.  
 
Ik raakte gefascineerd door de stilte en ging op bezoek in kloosters. Ik ging naar de Benedictijnen in 
Egmond. Wapperende monniken door de gangen. Magisch vond ik het. Fascinerend. Een totaal ander 
beeld dan in India natuurlijk. Ik had het gevoel dat dit het ‘echte werk’ was. Maar naarmate ik daar 
vaker kwam, ontmoette ik ook daar de meest normale mensen van de wereld. Mensen met hun eigen 
nukken, monniken die je de oren van het hoofd kletsen, monniken die smakken bij het eten, monniken 
die vals zingen. Maar vooral gewoon hele lieve, betrokken mensen die dondersgoed weten wat er in 
de wereld speelt.  
 
Ik leerde dat een mens in staat is tot uitzonderlijke dingen, tot een uitzonderlijk leven, ook al ben je 
heel gewoon. 
 
Station 5: gedreven door mijn verlangen om steeds meer van God te weten, om steeds meer in dat 
verlangen naar God te duiken, trad ik in bij een kloosterorde in Parijs. Daar ontmoette ik nog meer 
hele normale mensen, meiden van mijn leeftijd, vaak jonger, die ondanks hun voorkeuren voor 
skivakanties, leuke kleren, jongens, tóch kozen voor een monastiek leven. Ik leerde wat de kracht was 
van leven in gemeenschap, van elkaar steunen en kracht geven zonder woorden. 
 
Ik leerde Marie kennen, mijn overste. Ik worstelde met de vraag: wat heeft bidden nou voor zin? Wat 
heeft de wereld daaraan? Haar antwoord was glashelder: ‘c’est la gratuïté.’ In een wereld waar alles 
wat we doen ons iets moet opleveren, van zakelijke overeenkomsten tot onze relaties aan toe, is het 
geloof een daad bij uitstek waar je niets van terug verwacht. Je doet het niet omdat het je iets 
oplevert, maar omdat je ernaar verlangt, nergens anders om. 
 
In het klooster leerde ik dat bidden belangrijk is, maar dat in harmonie en liefde met elkaar omgaan 
nog veel belangrijker is. Dertig vrouwen in één huis, dat schuurt nogal eens: zet ik een raampje open, 
doet een andere zuster hem weer dicht. Dek ik de tafel met de tanden van de vork naar boven, komt 
er een volgende zuster die alle vorken met de tanden naar beneden legt. Zit ik op de wc, merk ik dat 
de zuster voor mij het wc-papier opgemaakt heeft, en geen nieuwe rol opgehangen heeft. Als je wilt, 
kun je je de hele dag aan alles en iedereen dood ergeren. Maar wie heeft daar het meeste last van? 
Niet de zuster van het raampje, of van de vorken of van het wc-papier. Nee, ikzelf loop de hele dag 
met een hoofd rond dat zwaar is van alle ergernissen.  
 
Ik leerde dat geloven betekent dat je verdraagzaam bent, ook iets doen als je het er niet mee eens 
bent of als jij het graag anders zou willen. Geloven is niet beter of groter worden dan een ander, maar 
beter worden dan jezelf. In het klooster ben ik God misschien wel tegengekomen, zo heel af en toe, 
maar vooral ben ik mijzelf tegengekomen. Ik leerde in het klooster dat geloven om mensen gaat, en 
wat er zich tussen mensen afspeelt en hoe je daarmee omgaat. Ik leerde met mijn eigen beperkingen 
en tekortkomingen omgaan. Dat was niet gemakkelijk. Het klooster was een harde leerschool. Maar 
wel een waar ik de rest van mijn leven profijt van zal hebben. 
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Station 6: het klooster bleek toch niet mijn thuis te zijn. Ik miste de vrijheid, de terrasjes, het volle 
leven. Ik keerde terug naar Amsterdam, naar mijn oude baan op mijn oude vmbo-school in 
Amsterdam-Oost. Ik geef daar les aan een bonte verzameling kinderen van Marokkaanse, Turkse, 
Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Zij houden mij dagelijks een spiegel voor. Wanneer ik nep of 
onoprecht ben, wanneer ik niet naar ze luister omdat ik het te druk met mijn eigen zaken heb, dan krijg 
ik dat onomwonden te horen. Zij leren mij dat ik het gelukkigst ben als ik niet zo met mezelf bezig ben, 
dat ik me niet beter moet voordoen dan ik ben, en dat je best eens knallende ruzie mag hebben als de 
relatie verder goed zit. Ze leren me dat mijn geloof geen offers van mij vraagt, maar wél dat ik me 
inzet, dat ik doe wat ik kan en dat dat ook genoeg is.  
 
In Amsterdam leef ik in een wereld waarin God soms zo ver weg lijkt, waarin Hij geen plaats heeft, 
vergeten lijkt, overbodig is. Wat maakt dat ik het geloof nodig heb, en zoveel anderen blijkbaar niet? Ik 
moet het alleen zien te rooien. Niemand die mij vertelt wat ik moet doen. Als ik ’s ochtends wat langer 
blijf liggen en daardoor mijn ochtendgebed oversla, is er niemand die dat merkt. Op zondag naar de 
kerk? Ach, er zijn ook nog zoveel andere dingen die je met je zondagochtend kunt doen. Het is één 
keus uit de vele mogelijkheden.  
 
Ik ben op een station aangekomen waar de euforie van het begin verdwenen is. De wittebroodstijd is 
over. Ik leid een druk bestaan, gebed, Bijbelstudie en kerkbezoek schieten er vaak als eerste bij in. Ik 
word niet ter verantwoording geroepen en zou dat, eigenwijs als ik ben, ook nooit accepteren. Mij aan 
een gemeenschap, een groep, een organisatie verbinden? Ik weet het niet hoor. Het lijkt mij heel 
goed, en zinvol en fijn, maar het moet wel gaan zoals ik het wil, anders doe ik niet meer mee. Ik weet 
inmiddels waar ik mij thuis voel en waar niet, ik weet wat ik op geloofsgebied mooi vind, wat mij 
aanspreekt. Maar dan nog: mij verbinden, dat ik op een bepaalde dag op een bepaalde tijd ergens 
moet zijn, dat valt niet mee.  
 
Dit station is gevuld met al mijn ervaringen uit de afgelopen jaren. Pakken vol ervaring liggen er 
inmiddels opgestapeld. Het geloof is uit mijn leven niet meer weg te denken. God is er in meerdere of 
mindere mate altijd. Ik verlang naar de tijd waarin ik vier uur per dag op een krukje kon zitten bidden. 
De tijd waarin alles wat ik deed op het groeien naar God gericht was. Maar tegelijkertijd weet ik dat ik 
het ook nooit meer zou kunnen. Dat mijn leven een andere kant op gegaan is. Op dit station is het dus 
ook een beetje eenzaam. Gelukkig kan ik regelmatig aanleggen bij een van de stations die ik zojuist 
genoemd heb. Daar kan ik dan weer even inladen: inspiratie en kracht.  
 
Waarom vertel ik u dit alles nu? 
 
Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat ik op ieder van deze stationnetjes in mijn leven een 
lading levenservaring heb mogen inladen in mijn persoonlijke trein. Stukje bij beetje wordt het plaatje 
completer, word ik een completer mens. En dat dankzij de mensen die ik mocht ontmoeten, van wie ik 
mocht leren. Vaak ging het niet zozeer om wat ze zeiden, maar om de lichtjes in hun ogen, hun stille 
wijsheid, hun rust, hun luisterend oor.  
 
Inmiddels dien ik soms zelf als station voor anderen. Ik kom in situaties waarin mensen mij vragen 
naar hen te luisteren, zij willen even op mij leunen, bij mij hun licht opsteken. Ik zie het als een 
prachtig proces waarin de kring van er zijn voor elkaar rond raakt. Het geven van wijze raad stel ik 
voorlopig nog even uit, maar luisteren naar iemand is vaak al genoeg.  
 
Ik denk dat u hier, in de zaal, allemaal van die stationnetjes bent. Vanuit uw taak of functie komen 
jonge mensen naar u toe die vragen stellen, of soms alleen maar even aankloppen. Dat is een taak 
van wezenlijk belang op de weg naar volwassenheid die we allemaal moeten doormaken. Hoe kort 
soms misschien ook, u kunt een verschil maken. En dan niet eens, denk maar aan uw leraar van 
vroeger op school, door wat u zegt maar door wie u bent.  
 
Wat ik u zou willen vragen is, of u misschien vandaag, of anders op een rustiger moment, wilt 
nadenken over uw persoonlijke haltes, en wat u daar hebt opgestoken. Dat vuur, maar ook uw vragen, 
uw twijfels, uw gedachten, kunnen voor iedereen die u ontmoet een vertrekpunt zijn. Spreek ze uit, 
laat u zien. Wees zo een station voor anderen, het is het mooiste dat u iemand kunt geven. Ik wens u 
veel succes in uw werk.  
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Over Annemarie Koopman (slotact) 
 
Annamerie Koopman sloot JOP COACH Live op theatrale wijze af. Ze had zoals gebruikelijk weer de 
nodige coaches meegenomen, in wiens huid ze kroop.  Ze reageerden elk op hun eigen manier op het 
thema 'waar het hart vol van is'. De één vond het makkelijker gezegd dan gedaan, een ander vond het 
fan-tas-tisch en een derde vond het een grote opluchting dat het vooral ging om hoe je de dingen met 
jongeren deelt en niet zozeer het wat…   
Hilarisch en ontwapenend hield Annemarie ons een spiegel voor waar we met een glimlach op ons 
gezicht weer mee verder kunnen.  
 
Over Annemarie Koopman 
Annemarie Koopman werkt drie dagen per week als docent drama en studieloopbaanbegeleider met 
1ejaars HBO-studenten en is geboeid door hun vragen en hun zoeken naar zin en zichzelf. Daarnaast 
maakt ze graag Theater op Maat, bijvoorbeeld voor JOP! Contact: koopmanannemarie@hotmail.com 
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Actieve en creatieve werkvormen 
 
In de workshop hebben we een aantal verschillende werkvormen uitgeprobeerd: een 
kennismakingsspel, samenwerken en competitie, rollenspel, beleven van enge situatie en een ludieke 
afsluiter. Dit zijn een aantal mogelijkheden om met je jongeren aan de slag te gaan. 
Waarom hebben we eigenlijk creatieve werkvormen nodig? Gewoon, omdat ze leuk zijn. Maar ook 
omdat ze de aandacht vasthouden, je jongeren helpen om te verwerken wat je hen wil overdragen. 
We leven in een cultuur die gericht is op beelden en beleven. Probeer hier dan ook gebruik van te 
maken door je jeugd zoveel mogelijk te laten beleven. Daarnaast is het ook goed voor de 
groepsvorming, wat minstens zo belangrijk is, wanneer je je jeugd wilt vasthouden. 
 
Iedere persoon leert op veel manieren. We hebben allemaal meervoudige intelligenties. Kijk maar 
eens waar je jezelf (en je jeugd) in herkent: 
Verbaal-
linguïstisch 

Denkt in woorden, formuleert gemakkelijk, kan gemakkelijk ideeën 
onder woorden brengen, leest snel en met inzicht, kan goed 
beargumenteren, ... 

TAAL 

Logisch-
mathematisch 

Ordent graag informatie, speelt graag met cijfers, overweegt bij het 
oplossen van problemen, redeneert logisch, denkt kritisch, ... 

GETALLEN 
 

Visueel-
ruimtelijk  
 

Neemt de werkelijkheid waar via ruimte en kleuren, heeft gevoel 
voor kleurnuances, tekent vaak figuurtjes of maakt krabbels, kan 
zich snel oriënteren in gebouwen, wijken, ... 

KIJKEN 
 

Muzikaal-
ritmisch  

Pikt snel melodietjes op, speelt graag een muziekinstrument, werkt 
met ezelsbruggetjes en rijmpjes om iets te onthouden, heeft een 
sterk gevoel voor ritme, stijl in stemgebruik, vertelt boeiend, … 

MUZIEK 
 

Lichamelijk-
kinestetisch  

Reageert meestal met trefzekere bewegingen, heeft sterk gevoel 
voor gebruik eigen lichaam, kent fijne motoriek, sleutelt of knutselt 
graag, leert gemakkelijk iets door te doen of te spelen, … 

DOEN 
 

Naturalistisch  
 

Is gefascineerd door alles wat groeit en bloeit, herkent snel 
kenmerken van plant en dier, observeert en verklaart graag 
veranderingen in de natuur, kan goed verzamelen en ordenen, gaat 
graag met dieren om, ... 

NATUUR 
 

Interpersoonlijk  
 

Houdt van contact met anderen, werkt graag samen, voelt scherp 
aan wat anderen bezig houdt, voelt zich prettig in groepen, houdt 
van gezelligheid en feestjes, is graag bereid anderen te helpen, ... 

SAMEN 
 

Intrapersoonlijk  
 

Stelt zich graag op de achtergrond op, leeft in een eigen wereld, 
houdt van dagdromen, kent eigen sterke en zwakke kanten goed, 
neemt scherp waar wat er gebeurt, schrijft een dagboek, heeft 
gevoel voor reflectie, poëzie, ... 

BINNEN 
WERELD 

 
Hierbij horen 7 kunstvormen: 
Theater  Film Handvaardigheid Dans Spel Literatuur Muziek 
  
Hoe helpt deze informatie? 
Maak gebruik van al deze verschillende intelligenties om je jeugd op verschillende manieren aan te 
spreken. Elk mens is meer gevoelig voor de ene intelligentie dan voor de ander. In een groep zit een 
mix van deze intelligenties. Wanneer je het gebruik hiervan en het gebruik van de kunstvormen goed 
inzet en dus varieert, benader je je jeugd op de meest complete manier. 
 
Waar vind ik werkvormen? 
Bijvoorbeeld op internet: 

• www.jop.nl/coach  
• www.jeugdwerkidee.nl  
• www.ymca.nl/programmamateriaal  

• www.jeugdwerknet.be/spelen  
• www.ngkjeugdwerk.nl/pages/werkvormen  
• www.cgjo.nl/tieners/werkvormen#focus

Of in boeken als ‘Energize’, verkrijgbaar bij: www.leefstijl.nl.  
  
Deze workshop werd gegeven door Hanna Oosterlee, professioneel jeugdwerker in diverse 
gemeentes. “Creatieve werkvormen zijn onmisbaar in mijn beroep, zeker als je op een aantrekkelijke 
manier met de jongeren aan de slag wilt. Veel succes met deze ideeën in je eigen gemeente!” 

http://www.jop.nl/coach
http://www.jeugdwerknet.be/spelen
http://www.jeugdwerkidee.nl/
http://www.ngkjeugdwerk.nl/pages/werkvormen
http://www.ymca.nl/programmamateriaal
http://www.cgjo.nl/tieners/werkvormen
http://www.leefstijl.nl/
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De C in het jeugdwerk 
 
In deze workshop gaan we in op de verschillen en overeenkomsten tussen regulier en christelijk 
jongerenwerk. 
 
Kernwoorden CHRISTELIJK JONGERENWERK: 

• ontmoeting; samen op pad gaan [wij-gevoel!] 
• vorming; praktische en sociale vorming [waarden/normen] 
• bewustwording; ontdekken wie ze zelf zijn, wie de ander is en hoe de samenleving in 

elkaar steekt [belangstelling voor de ander en zichzelf] 
• Christelijk jongerenwerk: kernwoord ervaring; op de club kunnen jongeren hun eigen 

verhaal kwijt. Het is een plek waar ze met elkaar weer op verhaal kunnen komen 
[delen/leren van elkaars ervaringen] 
 

Kernwoorden REGULIER JEUGDWERK: 
• contact; leggen en onderhouden van contacten met groepen jongeren "op straat"; 
• bemiddeling; bemiddelen tussen groepen jongeren en ouders, tussen jongeren en 

instellingen;  
• stimulering; stimuleren om activiteiten voor zichzelf en leeftijdsgenoten te organiseren en 

hen daarbij begeleiden;  
• doorverwijzing; doorverwijzen naar instellingen voor hulpverlening;  
• deelnemen; zelf deelnemen aan overleg en netwerken die te maken hebben met jongeren. 

Verschillen tussen het christelijk  en het reguliere jongerenwerk?                                                                               
Jongerenwerk - regulier of christelijk - gaat om langdurig contact met jongeren.                                                                         
Het regulier jongerenwerk wordt veelal gebruikt om uitsluitend overlast te bestrijden, gevolg is dat 
jongerenwerkers veel minder worden aangesproken op hun oorspronkelijke taak, namelijk aan 
jongeren een nuttige vrijetijdsbesteding bieden en ze stimuleren te participeren in de maatschappij. De 
kwaliteit van het regulier jongerenwerk lijdt nog het meest onder het gebrek aan richting en aan 
tijdelijke projecten voor jongeren. Als jongerenwerk draait op tijdelijke projecten, komt dat de jongeren 
niet ten goede.                                                                                                                                                                             
Het christelijk jongerenwerk baseert het jongerenwerk op zijn christelijke uitgangspunten, o.a. met het 
doorgeven van de christelijke waarden en normen en handelt hiernaar richting de jongeren. In een 
christelijk jongerencentrum werkten een jongen en meisje die al anderhalf jaar een relatie hadden. 
Natuurlijk werd door de jongeren in dat centrum hun relatie uitgebreid besproken met alles erop en 
eraan! Toen bleek dat ze allebei nog maagd waren, hebben we daar een discussie over gehad. De 
waarden en normen, vanuit hun geloof stonden daarbij o.a. centraal richting de jongeren. Dit soort 
gesprekken zijn alleen met jongeren mogelijk, wanneer je in staat bent om een langdurige relatie met 
jongeren op te bouwen, iets wat in het christelijk jongerenwerk vaak makkelijker gaat! 
 
Workshop 
De workshop gaat over de verschillen en overeenkomsten van regulier en christelijk jongerenwerk. Dit 
doen we op diverse manieren, m.b.v. actiefoto’s en ervaringsverhalen vanuit het christelijk 
jongerenwerk, maar ook door creatief aan de gang te gaan met  o.a. verf, tijdschriftfoto’s en woorden. 
Hierdoor komt natuurlijk het thema van JOP COACH LIVE 2011: “Waar het hart vol van is!”, letterlijk 
en figuurlijk goed uit de verf! ☺ 
 
Wie is Rob Ruarus? 
Rob Ruarus [1960] werkt al sinds 1975 in het kerkelijk jongerenwerk als vrijwilliger [o.a. jeugdclubs/-
kampen en jeugdouderling/-diaken]. Heeft ruim 25 jaar in het onderwijs gewerkt [basis en speciaal VO] 
en is sinds 2007 jongerenwerker, eerst in het reguliere jongerenwerk [Culemborg en Woerden]. In 
2010 is hij bij JOP PKN komen werken. Hij werkt met veel plezier voor JOP Hoofddorp (4 PKN kerken) 
als lokaal jongerenwerker. 
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Geloofsgesprekken met kinderen 
 
Ze hadden gezongen en naar een Bijbelverhaal geluisterd. En toen viel er een onbekend woord: ziel. 
“Maar wat is je ziel eigenlijk?” Vroeg één van de kinderen. 
De juf was erop bedacht. Ze ging het woord niet zelf uitleggen. Ze bracht het in gesprek.  
Juf: “Waar zit je ziel?”  
Kind: “De ziel zit in…”  
Juf: “Waar?” (helpt juf)  
Kind: (voelt aan de linkerkant van haar borst): “Hier.”  
Tweede kind: “Daar zit je hart.”  
Juf: “Wie kan het aanwijzen.”  
(Een jongen voelt met z’n handen langs z’n lichaam en zegt): “Mijn ziel zit overal.”  
Juf: “Ook in je armen en benen?”  
(De jongen gaat staan. Hij knikt) “Ook in mijn armen en benen.”  
Juf: “Wat doet je ziel dan?” 
Jongen: “Met mijn ziel voel ik. Mijn ziel ben ik als ik voel.”  
 
Kinderen stellen vele vragen  
Kinderen stellen graag vragen. Veel van die vragen zijn geloofsvragen. Wat gebeurt er met al die 
vragen? Vriendelijke, goed gestudeerde mensen, gaan ermee aan de slag en reiken kinderen 
zorgvuldig geformuleerde antwoorden aan. Die antwoorden komen terecht in mooi vormgegeven 
boeken als Maar wie is God?, 150 antwoorden op vragen van kinderen (Hilversum/’s-Hertogenbosch 
2003). Het is zeer de vraag of deze ronde antwoorden van vreemde mensen wel bij kinderen 
aankomen. Is het niet beter, dat kinderen met hun opvoeders – leiders van kinderkerk en jeugdwerk 
bijvoorbeeld - in gesprek gaan? De juf uit ons ervaringsverhaal lijkt er in geval wel zo over te denken. 
En daarvoor krijgt ze steun.   
 
Kindertheologie als reactie 
Godsdienstpedagogen richten zich momenteel met veel inzet op het onderwerp: hoe om te gaan met 
de geloofsvragen van kinderen? Ze doen dat onder de noemer ‘kindertheologie.’ Daaronder verstaan 
ze het voeren van gesprekken met kinderen over vragen, die bijbel, geloof en leven bij kinderen 
oproepen. Die gesprekken worden ‘theologische gesprekken’ genoemd.  
 
De Workshop  
Spontane vragen zetten zeker aan tot theologische gesprekken. Het is echter ook heel goed om 
kinderen en jongeren te stimuleren om na te denken over ‘theologische vragen.’ Daarvoor is dan wel 
inspiratie nodig: een verhaal, een lied, een plaat, een woord, een symbool.  
In de workshop konden de deelnemers zelf ervaring opdoen met het voeren van theologische 
gesprekken met kinderen en jongeren in de alledaagse praktijk.  
 
Meer weten 
Henk Kuindersma, Theologiseren met kleuters www.gvo-plein.nl;  Henk Kuindersma, Van 
kindervragen naar kindertheologie www.centrumvoorlevensbeschouwing.nl;  
Henk Kuindersma, Keine Theologen. In: JOP COACH Magazine, februari 2008, no1, p. 44-46.   
 
Henk Kuindersma werkt als godsdienstpedagoog aan de Protestantse Theologische Universiteit in 
Kampen en maakt deel uit van het internationale Netwerk Kinder- en Jongerentheologie. Mailadres: 
hkuindersma@pthu.nl.  

http://www.gvo-plein.nl/
http://www.centrumvoorlevensbeschouwing.nl/
mailto:hkuindersma@pthu.nl
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Geloofsopvoeding 
 
De grootste uitdaging van geloofsopvoeding is ouders het geloofsgesprek laten voeren met hun 
kinderen. In de gezinnen wordt van alles beleefd. Goede momenten en verdrietige momenten. In al 
die gebeurtenissen kun je iets van God laten zien. Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze 
niet. Door het geloofsleven van ouders kunnen kinderen Jezus ontmoeten. Dat is lang niet altijd 
gemakkelijk. Soms weten ouders ook niet precies wat ze nu wel en niet geloven.  
Geloofsopvoeding krijgt gestalte in het bidden en Bijbellezen thuis en samen naar de kerk gaan. Maar 
het krijgt vooral gestalte als het over God gaat in de gezinnen. Als ouders het dagelijks leven kunnen 
verbinden met geloven. 
Als gemeente kun je allerlei toerusting bieden voor ouders maar het geloofsgesprek in de gezinnen 
stimuleren is lastig. Kinderen zijn daarbij heel goed inzetbaar. Via het kinder- en jeugdwerk zijn er 
allemaal mogelijkheden om het geloofsgesprek thuis te stimuleren. In de workshop geloofsopvoeding 
kijken we vooral naar het werk vanuit de gemeente. Hoe kunnen we vanuit de gemeente de 
geloofsopvoeding in de gezinnen handen en voeten geven. We hebben de ouders bij de doop 
toegezegd ze daarbij te ondersteunen. Dan moeten we dat wel doen, maar hoe? Dat zijn de vragen 
die in deze workshop beantwoord worden. 
 
Hieronder vast enkele websites, boeken en materiaal wat gebruikt kan worden voor kringen met 
ouders: 
 
Lijst met internetadressen, organisaties en boeken over het onderwerp (geloofs)opvoeding 
− Website: www.aandehand.nl Website van het christelijke opvoedmagazine dat uitgebreid 

aandacht besteed aan geloofsopvoeding. 
− Website: www.radar-geloveninopvoeding.nl Website van stichting Radar. Deze stichting is al jaren 

actief op het gebied van opvoeding en geloofsopvoeding. Biedt veel toerustingprogramma's. 
Daarnaast hebben ze diverse boekjes uitgeven waaronder de serie "Over opvoeding gesproken". 

− Boek: Van feest tot feest, vieren in je gezin, Site van der Gugten, Tineke Lous en Annette 
Noordhof, 9789023915232. Geeft allerlei tips om kerkelijke feestdagen in je gezin te vieren. 

− Boek: Voor elkaar, Doe-boek voor kinderen en ouders, onder redactie van Fenny den Boer en 
Cocky Drost, uitgegeven door de HGJB, 9789023923329. Boek biedt 10 thema's aan met 
ontzettend veel gezellige, creatieve ideeën die je in je gezin kunt gebruiken, rondom een 
gezinsviering. Bijvoorbeeld; Hou je aan de regels; Als je bang bent; Ja, maar hij begon; Je bent 
van waarde. 

− Boek: Opvoeding en Geloof, 4 thema's voor het geloofsgesprek, Materiaal van de Gemeente 
Groei Groepen, Ds. Peter Smilde, 9789032307752 - heel goed te gebruiken voor 
(geloofs)opvoedingskringen. 

− Boek: Serie "Over opvoeding gesproken". Deze serie richt zich op ouders en wil praktische 
informatie bieden voor de dagelijkse opvoeding  - heel goed te gebruiken voor 
(geloofs)opvoedingskringen. 

 
Ronny van Renswoude 
Lokaal jongerenwerker voor JOP in de hervormde wijkgemeente de Bron en daarnaast kerkelijk 
werker in Giessen-Oudekerk. Voorheen nog 15 jaar in de automatisering gewerkt. Vader van 5 
kinderen die ik heel graag iets van het geloof wil doorgeven.  
 

http://www.aandehand.nl/
http://www.radar-geloveninopvoeding.nl/
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Jeugdwerk binnen het geheel van de gemeente 
 
Jeugdwerk, een taak voor de jeugdouderling/-werker of gemeentebreed gedragen? 
In deze workshop leren we van elkaar, want er is namelijk geen pasklaar antwoord. 
Maar door met elkaar in gesprek te gaan, ontwikkel je zelf ideeën hoe je je eigen gemeente 
enthousiast krijgt om gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor het jeugdwerk.  
 
KERKZIJN IS SAMEN JONG EN OUD  
Het spel bestaat uit een kerk getekend op een groot vel midden in de burgerlijke gemeente op een 
aardbol (symboliserend de wereld) en verder heb je nodig: post-its, pennen, viltstiften en een flapover 
 
Na de kennismaking gaan we  aan de slag met het spel: 

1. bedoeling is om mogelijkheden te benoemen voor gemeentebreed gedragen jeugdwerk. 
2. wat wordt er al gedaan, voor- en door wie en wat is de doelstelling? 
3. wat heb je nodig om draagvlak te creëren? 
4. waarom vind je het belangrijk? 
5. financiën 

Die uitkomsten worden geplakt op een kaart met in het midden een kerk, waarbij we kijken naar bijv.: 
6. is het vooral naar binnen gericht of heeft het ook potentie naar buiten toe? 
7. is er aandacht voor diaconaat, missionair? 
8. sluit het aan bij visie en beleid (staat het ook beschreven in het beleidsplan)? 
9. welke activiteiten zijn gemakkelijk om te buigen naar win-win situaties? 
10. zijn er jaarthema’s? 

 
Wat voor jeugdactiviteiten worden er in de verschillende werkvelden al gedaan? Je kunt daarbij 
denken aan: 
Diaconaat, bloemschikken, crèche, pastoraat, kostertaken, Bijbellezen, catechese, 
preekvoorbereiding, groothuisbezoek, gespreksgroep, maatschappelijke stage, ziekenhuis- en/of 
bejaardencentrumdienst, muziek, koor, geloofsgesprek, kerkenraad, communicatie, liturgiecommissie, 
visie, beleid. 
 
Op post-its worden de verschillende activiteiten/werkvelden geschreven.  
 
Vervolgens kijken we naar: 
Op welke doelgroep is de activiteit gericht:  

• de jeugd van de eigen gemeente, dorp/regio of wereldwijd. 
Deze post-its worden nu op de tekening geplakt, zijn het kerkelijke activiteiten dan plakken we ze in de 
kerk, zit er ook een naar buiten gericht element (buurtkinderen kunnen deelnemen) in dan wordt het 
half in- en half buiten de kerk geplakt, zitten er missionaire activiteiten bij die dan zou het wat meer 
buiten de kerk geplakt kunnen worden en zijn het activiteiten gericht op de wereld dan wordt het op de 
wereldbol geplakt. 
 
We gaan nu gezamenlijk in gesprek rond de volgende vragen: 
Bij de genoemde activiteiten:  

• Waar zie je mogelijkheden voor een gezamenlijk optrekken? 
• Waar zie je kansen om nieuwe ideeën te initiëren?  
• Hoe creëer je voor deze activiteiten een gezamenlijk draagvlak? 
• Wat heb je daar voor nodig? 

Na afloop hebben de deelnemers inzicht gekregen waarom het belangrijk is dat het jeugdwerk 
gemeentebreed gedragen moet worden, wat men ervoor nodig heeft en welke stappen men moet 
nemen om die gezamenlijke verantwoordelijkheid te stimuleren. 
 
Mijn naam is Eely-Janna Tuyl, ik ben zowel Gemeenteadviseur als JOP jeugdwerker 
(Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.) Mijn passie ligt bij het jeugdwerk in de breedste zin. Mijn 
toekomstbeeld is dat jong en oud gezamenlijk hun plek hebben en ontwikkelen binnen en buiten de 
kerk. Dat jong en oud zich geborgen voelt bij God en dat uitspreken/uitstralen naar elkaar. 
Heb je vragen dan ben ik te bereiken op: e.tuyl@jop.nl.  

mailto:e.tuyl@jop.nl
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Jeugdwerk naar buiten 
 
Leiding workshop 
Heleen van Bleek, JOP jeugdwerker in Almelo met de opdracht een beweging in gang te zetten, met 
jongeren die nu niet betrokken zijn bij een kerk, waarin richting en ruimte wordt geboden voor 
ontmoetingen rond geloof en zingeving. 
 
Inhoud workshop  
School, sport, muziek, werk, uitgaan- op allerlei plekken zijn jongeren actief. Ook de kerk wil een rol 
spelen in het leven van jongeren. Door verbindingen te maken met bestaande plaatsen waar jongeren 
elkaar ontmoeten kan ook kerkelijk jeugdwerk zich laten zien in de maatschappij.  
 
Jeugd en kerk in een netwerksamenleving 
Een kleine groep jongeren heeft een plek gevonden in de kerk en doet mee aan clubs, catechese, 
jongerenkerk en andere kerkelijke activiteiten. Maar de meeste jongeren in onze samenleving zijn niet 
betrokken bij een kerk. Voor velen lijkt de kerk niet meer van deze tijd, met een lidmaatschap voor het 
leven, een verenigingsstructuur en vrijwilligerstaken waaraan je je voor meerdere jaren verplicht. 
Jongeren zoeken niet de gemeenschap van de kerk zoals hun voorouders dat deden, maar zij vormen 
netwerken in de samenleving. Ontmoetingen en relaties zien er dus anders uit dan voorheen, ook 
wanneer het gaat om geloof, zingeving en levensvragen. 
 
In Almelo heeft de Protestantse Gemeente gekozen om te verdiepen en te verbinden als 
tweesporenbeleid in kerkelijk jeugdwerk. Wie vorig jaar bij JOP COACH Live was, zal zich de inleiding 
van Harmen van Wijnen hierover herinneren. (Zie ook zijn artikel in Kerkinformatie nr. 177.) Bij het 
verdiepen worden bestaande kerkelijke activiteiten versterkt en met nieuw elan vormgegeven. Bij het 
verbinden stappen we uit onze kerkelijke gewoonten en gaan we verbindingen leggen in de bestaande 
structuren en netwerken.  Het gaat er daarbij om dat jongeren kernen van het christelijke geloof 
kunnen beleven. 
 
Elke situatie heeft eigen mogelijkheden 
In Almelo is ons uitgangspunt een aantal jongeren die betrokken zijn bij de kerk. Zij blijken geen 
behoefte te hebben aan activiteiten, cursussen of wat dan ook voor zichzelf. Wel zijn ze bereid om 
zich voor anderen in te zetten, wanneer ze daarin verantwoordelijkheid dragen en met vrienden 
kunnen zijn. Vanuit contacten met verschillende organisaties ontstaan er geleidelijk aan projecten 
waarin jongeren elkaar ontmoeten en op eigen creatieve manieren bezig zijn met geloof en zingeving. 
Een voorbeeld van zo’n project is een muziekavond die verschillende groepen jongeren samen gaan 
organiseren in een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke handicap. 
In elke wijkgemeente, elke stad, elk dorp is de situatie anders, maar overal zijn mogelijkheden om 
vanuit jeugdwerk verbindingen te leggen en deel te worden van een groter netwerk. Het is een andere 
vorm van kerk-zijn, zichtbaar in de samenleving, verweven in het dagelijkse leven. 
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Keuzecatechese met Provider 
 
Het is al weer 10 jaar geleden dat Provider, keuzecatechese het licht zag. De methode werd 
ontwikkeld door de Commissie Catechese van de SOW-gemeente in Huizen en uitgegeven eerst door 
SGO Hoevelaken, tegenwoordig door JOP, als JOP Provider. Inmiddels zijn verspreid over het hele 
land gemeenten volop aan de slag met Provider, keuzecatechese voor jongeren van 12-16/17 jaar. In 
de woorden van JOP Provider: deze methode zoekt naar mogelijkheden voor jongeren om in een 
open sfeer met hun geloof bezig te zijn. JOP Provider wil jonge mensen stimuleren om zelf vorm te 
geven aan hun geloof en hen ondersteunen in het zoeken naar een relatie met God. Daarbij helpt 
deze methode jongeren hun plaats te vinden in de geloofsgemeenschap en de wereld waarin wij 
leven. 
 
Onderdeel van de opzet van Provider is dat jongeren zelf een keuze kunnen maken uit een gevarieerd 
aanbod van onderwerpen, verdeeld over verschillende categorieën, zoals leerhuis, oriëntatie, stage, 
intergeneratief, joodse traditie, zingeving en creatief. De jongeren zitten dus niet primair bij elkaar in 
een gespreksgroep omdat ze allemaal even oud zijn, maar omdat ze allemaal voor dat onderwerp 
gekozen hebben. 
 
In Uithoorn werkt de Protestantse Gemeente sinds 2001 met Provider, als opvolger van de 
huiscatechese. Wij zijn daar enthousiast over, maar zijn ook steeds op zoek naar nieuwe wegen om 
de jongeren bij Provider te betrekken, om de groepsvorming ondanks het keuze-element te stimuleren 
en om iedere keer een zo gevarieerd mogelijk aanbod samen te stellen. We brengen ieder half jaar 
een nieuw boekje uit met 8 tot 9 onderwerpen en dat zijn er dus meer dan JOP Provider via het 
abonnement aanbiedt. Als werkgroep mogen we dan ook graag buurten op de websites van andere 
Providerwerkgroepen op zoek naar voor ons bruikbare ideeën. 
 
In deze workshop staat die uitwisseling van ervaringen en ideeën centraal. Hoe is het om met Provider 
te werken? Hoe bereik je de jongeren binnen en buiten je eigen gemeente? Gebruik je Provider alleen 
in je eigen (wijk)gemeente of werk je juist samen met andere (wijk)gemeenten? Stimuleer je de 
onderlinge groepsvorming of maakt dat voor het welslagen van Provider niet uit? Welke 
leeftijdscategorieën bereik je met Provider. Zijn dat vooral de 12-14 jarigen, of ook de 15-17 jarigen?  
Bied je elk half jaar een programmaboekje en een informatiemarkt of startfeest aan of maar eens per 
jaar? Hoe wordt het programmaboekje samengesteld, samen met jongeren of alleen door de 
werkgroepleden? Zoek je items bij begeleiders of begeleiders bij items? 
 
 
 
De workshop wordt geleid door Liesbeth Geudeke, lid van de Protestantse gemeente te Uithoorn, van 
2001-2010 jeugdouderling en sinds 2001 met veel plezier lid van de lokale werkgroep Provider. Sinds 
september 2010 is zij ook lid van de werkgroep JOP Provider van JOP en in die functie mede 
verantwoordelijk voor de items die aangeboden worden aan de abonnees van JOP Provider. 
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Kinder- en jongerenparticipatie 
 
Participatie van jeugd en jongeren in het vrijwilligerswerk is geen vanzelfsprekende zaak. 
Zelfs niet als het om activiteiten gaat die speciaal op henzelf gericht zijn en waar ze zelf belang bij 
hebben! 
 
Het actief betrekken van jeugd en jongeren bij vrijwilligerswerk vraagt om een voortdurende 
inspanning, doorgaande zelfreflectie van de organisatie en vooral contact – heel veel contact. 
 
Jongeren (18-25 jaar) tonen minder animo om vrijwilligerswerk te doen. Het aandeel vrijwilligers onder 
hen is afgenomen van 48 procent in 2000 tot 38 procent in 2003. Bij de bevolking in totaal is het 
vrijwilligerswerk afgenomen van 45 naar 42%. Een mogelijke oorzaak is het toegenomen hedonisme 
en materialisme onder jongeren. Jongeren zijn in de periode 1999-2002 meer belang gaan hechten 
aan 'plezier maken', 'van het leven genieten', en het 'financieel goed hebben'. Ook bekend is dat meer 
jongeren een betaalde bijbaan hebben. Daardoor blijft er minder tijd over om vrijwilligerswerk te doen. 
 
Plezier maken, van het leven genieten of het financieel goed hebben – drie verschillende 
levenshoudingen. 
“Dé jongere” bestaat dan ook niet. In de groep van jongeren zijn verschillende leefstijlen te herkennen, 
die elk hun eigen ambities en ‘likes’ en ‘dislikes' hebben. Dat vraagt om maatwerk in de benadering 
van jongeren. 
 
Jongerenparticipatie kan op verschillende niveaus: 
ñ jongeren inzetten bij acties bedacht door volwassen 
ñ jongeren mee laten denken 
ñ jongeren mee laten beslissen met volwassenen 
ñ jongeren komen zelf met initiatief en beslissen samen met volwassenen 
ñ jongeren komen zelf met initiatief en voeren uit  

Ergens hiertussen zit uw organisatie . . .  
 
De belangrijkste factor in geslaagde jongerenparticipatie zijn niet de jongeren, maar is de organisatie. 
Om jongeren actief te krijgen, zijn er een aantal voorwaarden waaraan de organisatie idealiter voldoet. 
Weten wat het doel van de participatie is, feedback vragen aan de jongeren, kansen en inspraak 
bieden, bereikbaar zijn, een warm bad bieden. Het lijkt vanzelfsprekend, maar doe het maar eens! 
 
Weten wat jongeren beweegt om iets te doen helpt om de motivatie hoog te houden.  
Erg belangrijk in de motivatie van jongeren is de beleving en het kunnen delen daarvan.  
De vraag “hoe maak ik van mijn activiteit een beleving” is dan ook cruciaal in het betrekken en 
motiveren van jeugd en jongeren. 
 
 
Er zijn verschillende tools en trics beschikbaar die kunnen helpen bij het vergroten van de participatie 
van jongeren. Hieronder twee nuttige links, hoewel ze niet specifiek op kerkelijk jongerenwerk zijn 
afgestemd: 
 
Over leefstijlen van jongeren: 
http://xs.motivaction.nl/s.r4a?d=83048116&k=nppapmwk 
 
Algemene informatie over jongerenparticipatie: 
http://www.movisie.nl/116871/def/home/jongerenparticipatie 
 
 
 
 
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. 25000 vrijwilligers 
zorgen wekelijks voor de plezierige vrijetijdsbesteding van 80000 jeugdleden. Groeien naar 
zelfstandigheid door toenemende eigen verantwoordelijkheid en participatie is een van de 
kernwaarden binnen Scouting. 
Martijn Noorlag is consulent deskundigheidsbevordering. Hij is mede verantwoordelijk voor het 
landelijk trainingsbeleid.  

http://xs.motivaction.nl/s.r4a?d=83048116&k=nppapmwk
http://www.movisie.nl/116871/def/home/jongerenparticipatie
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Kindercatechese 
 
Inhoud workshop 
Jonge tieners en de inhoud van christelijk geloof – lastige combinatie? Een nieuwe methode voor 
basiscatechese, JOP Basics, speelt in op wat voor jonge tieners van 10-12 jaar kenmerkend is en 
betrekt ook ouders en opvoeders in dit stukje van de geloofsopvoeding. Want leren van en aan geloof 
en kerk doen kinderen overal en vooral door andere mensen. 
 
Achtergrond 
Er is veel veranderd in de leef- en belevingswereld van kinderen. Eén van die dingen is dat geloven 
niet meer vanzelfsprekend is. Waar bij hun ouders aan het begin van de schooldag nog wel eens 
gebeden werd of een bijbelverhaal werd voorgelezen, is dat tegenwoordig vaak een uitzondering 
(zelfs op christelijke scholen). En ook thuis is de agenda zo vol dat bidden en bijbellezen er nog wel 
eens bij inschiet. Het gevolg is dat de taal van het christelijk geloof en de gebruiken van de kerk voor 
kinderen steeds meer abacadabra worden. Gelukkig zijn er ook veel ouders die hun kinderen ondanks 
alles iets mee willen geven over het geloof. De basiscatechese kan daarbij een belangrijke rol spelen. 
Daarbij is het wel belangrijk dat je rekening houdt met de ontwikkelingen van de kinderen en de 
wereld waarin zij opgroeien. 
Hoeveel er ook veranderd is, sommige dingen zijn hetzelfde gebleven: kinderen tussen 10 en 12 jaar 
zijn actief, leergierig, en houden van humor. Ze zijn volop bezig de wereld om zich heen te ontdekken 
en komen erachter dat ze daar zelf een rol in spelen. Met andere woorden: ze zijn geestelijk aan het 
groeien en ontwikkelen zich van kind tot puber. 
 
Als je catechese gaat geven is dat iets om rekening mee te houden. In kinderen van 10-12 jaar zit nog 
een flink stuk kind. Dat betekent dat het belangrijk is om je lessen goed te organiseren. Hoe leergierig 
ze ook zijn, alleen maar informatie-overdracht wordt al snel saai. Afwisseling met een spel of een 
creatieve werkvorm doet wonderen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om dat goed te koppelen aan 
het onderwerp waar je mee bezig bent. Lange tijd was dat voldoende in de catechese. Op school en 
vooral ook thuis kregen de kinderen de andere elementen van geloof wel mee: hoe je in het dagelijks 
leven je geloof leeft, de eenvoudige rituelen die erbij horen en de vertrouwelijkheid waarin dingen 
kunt bespreken die belangrijk voor je zijn.  
 
Maar dat is duidelijk veranderd. In een goede catechese gaat het daarom niet alleen maar over de 
hoofdthema’s van het christelijk geloof, maar ook over de manier waarop kinderen dat betekenis 
kunnen geven hun dagelijks leven. Dat laatste kan niet zonder voorbeelden. Als catechese-gever ben 
je zo’n voorbeeld, maar ook de ouders zijn dat. Een bijzondere uitdaging is daarom om die koppeling 
tot stand te brengen en kinderen en ouders uit te dagen om thuis aan de slag te gaan met wat er in de 
catechese aan de orde is geweest. 
 
JOP Basics 
Een nieuwe situatie vraagt om nieuw materiaal voor kindercatechese. Tijdens de workshop maakten 
we kennis met zo’n nieuwe methode: JOP Basics. Dit materiaal is geschikt voor groepen kinderen 
tussen 10 en 12 jaar. Het materiaal van Basics behandelt in 45 programma’s alle hoofdthema’s uit het 
christelijk geloof op een voor kinderen aansprekende manier: aansluitend bij de praktijk, creatief, 
speels, informatief en met ruimte om in vertrouwen te zeggen wat je op je hart hebt. Dat kinderen wat 
mogen leren, gaat Basics niet uit de weg – maar dan wel via hoofd, hart én handen. Basics geeft 
daarbij zowel de coaches als de ouders/opvoeders van de kinderen eenvoudige instrumenten in 
handen die hen helpen kinderen ook op een persoonlijke manier te begeleiden. Zo gaat geloven in de 
kerk en thuis van generatie op generatie.  
 
Workshopleider 
Alfard Menninga is bij JOP verantwoordelijk voor het domein leren. Hij heeft zich gespecialiseerd in de 
onderwerpen geloofsgesprek met kinderen, en de relatie tussen het leren in de kerk en thuis. Naast 
zijn werk bij JOP, is Alfard ook kerkelijk jeugdwerker in de Oosterkerk in Haarlem. Eén van zijn taken 
daar is het geven van catechese aan kinderen tussen 10 en 12 jaar. 
 
De mindmap van de workshop is te vinden op: http://prezi.com/itxwjg_vncnz/kindercatechese/ 

http://prezi.com/itxwjg_vncnz/kindercatechese/
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Lijn in het jeugdwerk 
 
De overgang van de kinderclub naar de tienerclub is voor een deel van de jonge tieners een 
drempel te hoog. Voor sommige jongeren is het verschil tussen catechese en 
jeugdvereniging/club zo klein dat ze slechts één van beiden kiezen. Toch wil je als 
jongerenwerker, jeugdambtsdrager en kerkenraad dat de jongens en meiden een goede 
'kerkelijke jeugdcarrière' doormaken, zodat ze maximaal onderwezen zijn en maximaal 
gevormd. In deze workshop denken we na over oplossingen om de drempels te verlagen en het 
aanbod passender te maken. 
 
 
de opdracht van de kerk 
 
De kerk heeft de opdracht om haar kinderen, tieners en jongeren te onderwijzen en voor te gaan in 
geloof. De belofte van de Heere God aan onze kinderen (Ik heb jou uitgekozen, jij hoort bij Mij), die bij 
de doop zichtbaar wordt, is enorm groot en rijk. Maar hij vraagt wél om geloof. We weten allemaal dat 
het verreweg vanzelfsprekend is dat kinderen, tieners, jongeren die belofte begrijpen, geloven, 
aanvaarden en er uit gaan leven. Dat vraagt om goed onderwijs, levende voorbeelden in hun directe 
omgeving, geregelde uitdaging om God op Zijn Woord te geloven, geestelijke mentors, oefenplekken 
in een veilige omgeving, eerlijke aandacht voor het dagelijks leven, en een plek in de 
geloofsgemeenschap die de plaatselijke gemeente vormt. In geloof dat de Heilige Geest Zijn werk 
doet, zullen wij alles geven wat binnen onze mogelijkheden ligt. 
Dat is geen kleine opdracht… 
 
 
integraal jeugdwerk 
 
Steeds meer kerken ontdekken dat het jeugdwerk méér vraagt dan ‘zoals we het altijd doen’. Goed 
jeugdwerk bestaat uit een samenhangend geheel van diverse onderdelen. De catechese kan niet 
langer het eilandje van de catecheet zijn en het clubwerk niet langer de playground van hen die 
dingen anders willen in de kerk; de eredienst kan niet langer alleen voor hoogopgeleide volwassenen 
zijn en de gezinnen niet langer een onbereikbaar gebeuren achter de voordeur. 
We spreken van integraal jeugdwerk: een samenhangend (per leeftijdsgroep) en doorlopend (van nul 
tot 23 jaar) aanbod.  
 
 
wat gaan we doen in de workshop? 
 
Maar hóe stem je dat dan goed op elkaar af? Waar begin je? Wat zijn uitgangspunten? En het klinkt 
zo groots… kun je ook gewoon ergens klein beginnen? Wat zijn de mogelijkheden en wat de 
grenzen? Deze en meer vragen - waaronder jullie eigen vragen - pakken we interactief op, zodat we 
uiteindelijk niet alleen een inspirerend verhaal hebben gehoord, maar ook concreet met onze eigen 
plaatselijke situatie zijn bezig geweest. 
 
 
Rick van Elk werkt als jeugdwerkadviseur bij de HGJB, Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. De 
HGJB is een beweging van en voor jongeren; zij is werkzaam in de PKN en andere gemeenten die 
zich rekenen tot de gereformeerden. Naast training en coaching van leidinggevenden, ambtsdragers 
en kerkelijk werkers, vormt beleidsmatige advisering van jeugd- en kerkenraden het grootste deel van 
zijn werk. 
www.hgjb.nl  

http://www.hgjb.nl/
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Maatschappelijke stage 
 
Maatschappelijke Stage in kerk, jeugdwerk en diaconaat  
Ieder jaar steken een kleine 100.000 schoolgaande tieners in Nederland tientallen uren hun handen 
uit de mouwen tijdens een maatschappelijke stage. Dat mag in vrijwel elke willekeurige organisatie, 
project of activiteit die zich inzet voor de samenleving. Dus ook binnen de kerk, het jeugdwerk of 
diaconaat. In Amsterdam, één van de pilot-steden van het project Maatschappelijke Stage, worden 
sinds het schooljaar 2009/2010 tientallen stageplaatsen geboden in de wijkkerken en diaconale 
projecten van de PKN. Leerlingen en scholen reageerden enthousiast op dit aanbod en ruim 200 
Amsterdamse scholieren liepen al hun stage binnen het netwerk van de kerk.  
 
Het Project Maatschappelijke Stage is een eye-opener geweest voor de Protestantse Kerk in 
Amsterdam. Niet in de eerste plaats christelijke, maar ook joodse, islamitische en seculiere scholieren 
bleken in grote getale geïnteresseerd om hun stage te doen binnen kerkelijke projecten. De kerk is 
blijkbaar interessant en ook juist de openbare scholen reageerden enthousiast op het aanbod van 
kerkelijk werk. Medewerkers van diaconale projecten en jongerenwerkers binnen de kerk toonden een 
warme bereidheid in het ontvangen van scholieren die meer zorg en aandacht nodig hebben dan 
gemiddeld – een verademing voor de VMBO docenten die grote moeite hebben al hun leerlingen 
onder te brengen in geschikte projecten. 
 
Een eye-opener voor de kerk dus, maar wat steken de leerlingen op van hun maatschappelijke stage? 
Is de maatschappelijke stage ook een middel tot geloofscommunicatie? Zou je maatschappelijke stage 
kunnen zien als missionair project? Spannende vragen waar een genuanceerd antwoord op past. 
Leerlingen ontdekken dat de kerk een plek is waar ze welkom zijn, warm ontvangen worden en 
gewaardeerd worden. Ze leren dat kerk een organisatie is die oog heeft voor de zwakkeren, en een 
rijkdom aan vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de samenleving. Zeker proeven 
leerlingen zo van het christelijk geloof, maar zelden komt de geloofsleer in stages ter sprake. Een 
stage is niet bedoeld om te vertellen over het verlossingswerk van Jezus Christus – daar komt de 
leerling niet voor en de kans is klein dat hij er oren naar heeft. 
 
Stageplekken bieden in de kerk kan op vele verschillende manieren. Elke school organiseert de stag 
anders, zodat allerlei stagevormen mogelijk zijn: binnen en buiten schooltijd, één dagdeel of juist een 
hele week. Leerlingen krijgen geen stagevergoeding en de scholen zijn niet veeleisend wat betreft 
stageverslagen, gesprekken en begeleiding. De coördinatie van de stages ligt doorgaans bij het 
Vrijwilligerssteunpunt in de gemeente, waar gratis advies en ondersteuning wordt geboden voor 
opstartende stagebieders.  
 
Elianne Schultz is stagecoördinator over de wijkgemeenten en projecten van de Protestantse Kerk en 
Diaconie in Amsterdam. Het geheel aan stageplekken in dit netwerk is terug te vinden op de 
tienerwebsite van het Protestants Jeugdwerk Amtserdam: www.blikveld.org. Meer algemene 
informatie over maatschappelijke stage vindt op de websites www.maatschappelijkestage.nl en 
www.kerkenstage.nl. Voor meer informatie kun je ook altijd contact opnemen met Elianne Schultz via 
elianne.schultz@protestantsamsterdam.nl of 020 53 53 712 / 06 39 55 92 32.  
 

http://www.blikveld.org/
http://www.maatschappelijkestage.nl/
http://www.kerkenstage.nl/
mailto:elianne.schultz@protestantsamsterdam.nl
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Orde, pesten, agressie en ander lastig gedrag 
 
Bas Houtman is psycholoog en traint voor Kanjers in de kerk groepen kinderwerkers en jeugdleiders. 
Daarnaast werkt hij drie dagen per week bij het instituut voor Kanjertrainingen en geeft daar training 
aan kinderen en leerkrachten.  
 
De Kanjerafspraken 
 

• We hebben respect voor God, voor onszelf en voor de ander 
• We vertrouwen elkaar 
• We helpen elkaar 
• Niemand speelt de baas 
• Niemand lacht uit 
• Niemand doet zielig 

 
De uitwerking van de training is samen te vatten in deze eerste afspraak. Het respect voor God, 
onszelf en de ander komt tot uiting in het rekening houden met elkaar, waarbij steeds wordt gezocht 
naar een oplossing die goed is voor alle betrokkenen. Goed is voor het kind zelf, voor de ander, voor 
de groepsleider en die de zegen van God kan dragen.  
De meeste mensen zijn te vertrouwen. Een enkeling is dat niet. In de training Kanjers in de kerk is om 
die reden het volgende een belangrijk uitgangspunt: Wees te vertrouwen, durf mensen te vertrouwen 
en durf te vertrouwen op God.  
 
Zielig is een woord dat wordt gebruikt als alle hoop is verloren. Er is geen toekomst meer. Dat is 
gelukkig zelden het geval. Wanneer zeg je over iemand: voor jou is werkelijk alle hoop verloren? Jij 
bent zielig. Opvallend is dat mensen die het werkelijk moeilijk hebben, niet als zielig gezien willen 
worden. Wel is er een hunkering nar begrip en betrokkenheid. Dat er liefde is en geen afwijzing.  
Anders gezegd: je kunt je wel zielig voelen, maar je bent het niet. Als u verdrietig bent, durf uw verdriet 
dan te delen. Zodat de ander er voor u kan zijn, betrokken op u kan raken. Maar ga uzelf niet zien als 
een zielig mens.  
 
In de training Kanjers in de kerk wordt gebruik gemaakt van vier gedragstypen. Kinderen gedragen 
zich, evenals volwassenen, verschillend in verschillende situaties. Je bent dus geen gedragstypetje, 
maar je gedraagt je als de Kanjer, Konijn, Aap of Vlerk. Hieronder worden de vier gedragstypen 
beschreven.  
 

• Gedragstype Kanjer: Rustig, zelfverzekerd, in balans (de witte pet); 
• Gedragstype Vlerk: Te krachtig en daardoor grensoverschrijvend en brutaal (de zwarte pet); 
• Gedragstype Aap: Clownesk en onverschillig gedrag (de rode pet); 
• Gedragstype Konijn: Te voorzichtige en bang (de gele pet). 

 
Een voorbeeld van Kanjergedrag in de bijbel is het verhaal van Lot, die met zijn familie in Sodom 
woonde. Hij bevond zich in een situatie waarin veel kinderen zich ook bevinden. Om hem heen waren 
allemaal ‘rode’ en ‘zwarte’ petten. In het oude verhaal zijn veel Kanjeradviezen te lezen. Namelijk: 
spreek respectvol over uw tegenstanders. Geef op een nette manier je mening, reageer verder niet op 
je tegenstanders, ga daarbij weg, kijk niet om, want dan ben je weer deel van het probleem.  Zoek 
daarna aansluiting bij anderen, blijf niet alleen.  
 
Meer informatie en contact kunt u vinden op www.kanjersindekerk.nl.  

http://www.kanjersindekerk.nl/


21 

 

Ouders betrekken bij het jeugdwerk 
 
Door:  Albert Weemstra, JOP regiocoach Noord Nederland. 
Taak:  Ondersteuning van vrijwilligers in het jeugdwerk en gemeenten door advisering, coaching, het 

geven van (basis)cursussen en langdurige trajectbegeleiding. 
 
1. Kerkelijk jeugdwerk wordt gemeenteopbouw 
2. Jeugdbeleid nodig 

- Missie? Visie? Wat is ons doel? Wat willen we bereiken? Wat is daarin haalbaar? Hoe maken 
we dat meetbaar? Met welke middelen (menskracht en geld)? 

3. Structuur : Een jeugdwerk / stuurgroep met een duidelijke taakomschrijving 
4. Op zoek naar ouders, maar ook jongeren (maatschappelijke stage) en ouderen  
5. Goede coaching en toerusting gewenst  
6. Jeugdwerk naar leeftijdscategorieën 
7. Ouders als speerpunt van het jeugdwerk 
 
Ouders zijn in veel gemeenten speerpunt geworden van het protestantse jeugdwerk. 
Ouders zijn anders betrokken bij de gemeente (minder vast, met veel andere taken en verlangens, 
meer gericht op beleving). 
Hoe kunnen we voor u (en met u) en voor uw kinderen als gemeente van belang zijn? 
Dit vraagt om een, te ontwikkelen, vorm van ouderspastoraat. 
 
Hoe betrek je de ouders bij dat wat er in het jeugdwerk gebeurt of moet gebeuren? 
1. Kennismaking met daarin de vraag:Wat brengt je naar deze workshop? 
2. Rollen van ouders in het jeugdwerk 
 
Zo betrek je ouders bij je jeugdwerk: 

1. structuur, mensen die het gaan regelen en onderhouden (jeugdwerk stuurgroep0 
de kaartenbak op tafel, met alle werkers uit het jeugdwerk 
OPDRACHT 1: Schrijf namen of omschrijvingen op van ouders aan wie je nu denkt (denk aan 
talenten) 
 

 
2. planning naar leeftijdscategorieen met gebruik van de JOP seizoenkalender 11-12 

OPDRACHT 2: (eerste vingeroefening) Ga even met de seizoenkalender aan de slag, welke ideeën 
komen al boven 
Invullen op de kalender 

 
3. JOP Jeugdwerk naar leeftijdscategorieën:  
      - peuters en kleuters (oppas ; kom in de kring; peuterviering) 
      - kinderwerk (van 4 tot 8/9 jaar) : aanbod en nodige menskracht 
      - kinderwerk ( 8/9 t/m 11 jaar) : idem 

             - tienergroep (ook hier gezamenlijk aanbod en organisatie) 
            - jongerenwerk (15 – 18 jaar)  idem (maar met participatie van jongeren zelf) 
            - jongvolwassenen (18+ , doe het lekker zelf met begeleiding) 
 
OPDRACHT 3: Neem één leeftijdscategorie, bedenk als voorbeeld een aanbod en dan: 
Hoe vaak doen we dit, hoe vaak doen we dat? Organisatie van aanbod. Hoeveel mensen zijn daarbij 
nodig? 
 

 
3. Nu maken we duidelijke profielen bij de taken. Wie zijn waarvoor nodig? 

        - dit is de taak – zo vaak – zoveel deelnemers – voorbereiding – uitvoering -  
 
OPDRACHT 4: Schrijf een profielschets bij een taak voor een ouder die je wilt inschakelen 
 

 
5.  Op pad om te werven. Wat is de route? Kerkblad, afspraken met ouders maken, persoonlijk 
bezoek, profiel onder je arm, duidelijk uitleggen, eerste bijeenkomst beleggen. 
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Peuter- en kleuternevendienst 
 
Kom in de kring  
 
De workshop geeft een impressie van een wijze van vieren met jonge kinderen zoals deze in 
Wageningen is ontwikkeld en inmiddels in vele andere gemeenten en parochies wordt gebruikt. Jong 
geleerd oud gedaan,  lijkt in dit geval zeker op te gaan. Ook jonge kinderen zijn vatbaar voor verhalen, 
rituelen en symbolen, voor bemoediging en troost. Dat ze ook echt erbij horen, dat laat je als 
gemeente zien door letterlijk en figuurlijk ruimte voor ze te maken. 
 
Het serieus nemen van de jongste kinderen bleek een ongekende impuls te zijn voor 
gemeenteopbouw. Het begon allemaal met het model voor vieren met jonge kinderen rondom 
prentenboeken. Met steun van het Nicolette Bruiningfonds is deze methode onder de naam Kom in de 
kring uitgegeven. Niet langer een onbekende oppas en een jampotje kleurpotloden, maar een bezield 
bezinningsmoment op kindermaat. Al jong raken zij vertrouwd met rituelen en de kracht van samen 
vieren. Dit alles op een speels-spirituele wijze. De kinderen komen graag omdat het hen goed doet. 
Ouders maken opnieuw (of voor het eerst) kennis met een gemeente die gastvrij is voor alle leeftijden.  
 
Het Startpakket Kom in de kring (aangepaste herdruk 2009) bestaat uit een werkmap met 25 
uitgewerkte vieringen voor jonge kinderen (2-6), een CD met liedjes en verwerkingen voor de leiding 
en drie prentenboeken. Deel 2 is verschenen met nogmaals 25 vieringen. De vieringen hebben een 
levensbeschouwelijk thema en zijn opgezet rondom zorgvuldig geselecteerde prentenboeken. Met 
drie jonge kinderen en een enthousiaste vrijwilliger kun je al beginnen.Het materiaal geeft de 
vrijwilliger veel steun. En voor mensen die zelf creatief zijn geeft het voldoende ruimte.  
 
De kerk is inmiddels opnieuw ingericht tot een gastvrije ruimte. Ook wij zitten nu tijdens de viering in 
een kring rond de tafel. Kom in de kring heeft ons geholpen om nieuwe wegen in te slaan met behoud 
van wat waardevol is. Op de tafel ligt de bijbel vol verhalen ter uitdaging en bemoediging. Nog steeds 
leven wij van ‘horen zeggen’, maar we weten ons ook vrij en verantwoordelijk om als gemeente te 
zoeken naar speelse vormen die jong en oud helpen hun leven te leven, licht en kracht op te doen en 
in deze wereld te leren leven in verbondenheid met elkaar en met God.  
 
 
 
 
Corien van Ark is pastor bij de Doopsgezinde Gemeente en de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB 
in Wageningen. Liturgie voor verschillende leeftijdsgroepen en doeleinden heeft haar interesse. Ze 
heeft veel materiaal ontwikkeld en zelf beproefd voor vieringen en bijeenkomsten (kinder-, jongeren-, 
ouder- en vrouwengroepen).Ook levert zij een belangrijke bijdragen aan visie- en 
organisatieontwikkeling in de gemeente. Zo ontwikkelde zij een model om ‘prettige participatie’ van 
velen in de  gemeente mogelijk te maken. Het bekroonde ‘Kom in de kring’ materiaal is te bestellen via 
de website: www.komindekring.com 
 

http://www.komindekring.com/
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Social media 
 
We kunnen er tegenwoordig niet meer omheen, Social Media. Het begrip Social Media is heel breed 
maar iedereen kent de volgende vormen: Hyves, Facebook, Twitter, YouTube. Wikipedia beschrijft 
Social Media als volgt: "Social media of sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen 
waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud 
verzorgen". Het zijn dus niet alleen de, o.a. bovengenoemde, sociale netwerken maar veel meer dan 
dat. Een website als beslist.nl valt ook binnen het begrip "social media". 
 
Social Media in de praktijk 
Gaan twitteren omdat iedereen dat doet is een slechte motivatie. Het moet een doel hebben. Het moet 
leiden tot concrete doelen, zoals bijvoorbeeld meer betrokkenheid bij de kerk en/of activiteiten van het 
jeugdwerk ontwikkelen. 
Voordat jij persoonlijk of een organisatie zich bezig gaat houden met Social Media is het dus van 
belang om duidelijk voor ogen te hebben wat je wilt bereiken. Denk dan bijvoorbeeld aan: 
- welke doelgroep wil ik aanspreken? 
- welke netwerken kan ik hier het beste voor gebruiken? 
- welke personen zijn verantwoordelijk voor social media gebruik? 
- planning van de activiteiten. 
 
In de workshop Social Media in de praktijk slaan we deze stap over en gaan wij kijken naar het 
praktisch gebruik van sociale netwerken als Hyves, Facebook en Twitter. Waarbij je sociale diensten 
als YouTube ter ondersteuning kunt gebruiken. 
 
Mijn naam is Leo Oosterloo 
Ik ben een enthousiast gebruiker van Social Media. Ik ben werkzaam bij Pronamic, de 
internetspecialisten van Noord-Nederland. Ik kerk bij Bethel en ben daar als vrijwilliger betrokken bij 
de online activiteiten en tienerevenement Square. Volg mij via twitter.com/leooosterloo, 
facebook.com/leooosterloo en linkedin.com/in/leooosterloo of kijk eens op mijn website: leo-
oosterloo.eu voor regelmatige blogjes over o.a. Social Media. 
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Verhalen vertellen 
 
Er zijn talloze verhalen geschreven, verbeeld, verteld en verfilmd waar we in het kerkelijk jeugdwerk 
gebruik van kunnen maken. Dit kunnen prachtige, oude verhalen uit klassieke tradities zijn, zoals de 
Bijbelverhalen die telkens weer tot de verbeelding spreken. Ook  verhalen van nu, uit o.a. films, 
jeugdliteratuur en biografieën kunnen jonge mensen aanspreken.  
In de workshop ‘Verhalen vertellen’ maken we kennis met die verscheidenheid van verhalen en gaan 
we op zoek naar de betekenis van verhalen voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling van jonge 
mensen.  
In groepjes denken we na over onze eigen praktijk en onze persoonlijke visie op de zin van verhalen.  
Daarnaast gaan we vooral met elkaar aan de slag met een verhaal. Aan de hand van een aantal 
beproefde mogelijkheden gieten we het verhaal in een vorm waarmee je zo jouw jeugdwerk in kunt.  
En natuurlijk kan het niet anders dan dat we het verhaal ook presenteren. Samen met anderen zet je 
het zo neer dat je voelt hoe het is om voor een groep te staan en wat de kracht is van een mooi 
gepresenteerd verhaal. 
 
 
De workshop wordt begeleid door drs. Erik Renkema, docent godsdienstpedagogiek en –didactiek 
aan de opleidingen Theologie en levensbeschouwing en aan de pabo van de Christelijke Hogeschool 
Windesheim te Zwolle. Dagelijks staat hij met studenten stil bij mogelijkheden om geloof en zingeving 
betekenisvol te maken voor jonge mensen van vandaag. 
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Vieren met jongeren 
 
‘We kunnen weinig jongeren enthousiast krijgen voor onze jongerendienstcommissie en de 
jongerendiensten worden ook slecht bezocht…’  
Dit geluid hoor je vaak, maar zo moeilijk hoeft het niet te zijn. In Lelystad organiseren we het Hemels 
Gelag met succes en daar hebben we altijd maar 1 voorbereidingsavond voor nodig (en daarna nog 
wat gemail). Dat kan bij andere vieringen ook. In de workshop zijn we aan de slag gegaan met 
schema’s, deze beperken je voorbereidingstijd tot 1, maximaal 2, bijeenkomsten. In deze reader is 
daar geen ruimte voor, maar ik kan jullie wel meegeven aan welke voorwaarden je moet voldoen om 
het organiseren, maar ook het meemaken van een viering voor jongeren interessant te houden.  
 
6 gouden voorwaarden: 
 

1. Jongeren binden zich liever niet voor langere tijd 
Vraag ze dus niet voor je jeugddienstcommissie, maar zoek per dienst een groep (liefst niet 
bestaand). Gevaar bestaat dat JDC steeds minder te doen krijgt en ook motivatie verliest, je zou over 
kunnen gaan op jeugddienstcoördinator. Zorg ook voor een strak schema voor jeugdvieringen zodat je 
een vieringen in twee avonden kunt voorbereiden. 
 

2. Jongeren willen – als ze zich ergens aan verbinden – wel iets kunnen toevoegen 
Laat binnen je kaders veel ruimte voor hun eigen invulling en betrek niet teveel jongeren, anders valt 
er weinig meer te doen. 
 

3. Jongeren willen niet tegen allerlei geregel en gezeur aanlopen 
Zorg dat contacten met koster, kerkenraad, predikanten en muzikanten via jou verlopen en bied hen 
een vastomlijnde structuur en kaders. 
 

4. Het moet wel boeiend zijn. 
Laat hen het thema bedenken, natuurlijk kun je hen wel helpen met brainstormen, internet (google, 
youtube)  is een heel geschikt middel hiervoor. Ik ben voorstander van het beginnen in het nu, de 
alledaagse praktijk, actuele thema’s of zaken die de jeugd bezig houden en vanuit daar pas te gaan 
kijken naar passende bijbelstukken i.p.v. andersom. 
 

5. Jongeren houden van lekker gek en anders 
Geef jeugd de gelegenheid te shockeren, humor te gebruiken en adrem te zijn. Dat geeft hen de 
vrijheid, maar triggert ook de bezoekers. 
 

6. Jongeren moeten het wel weten 
De beste reclame onder jongeren is de mond-tot-mond reclame, of beter gezegd krabbel op krabbel, 
tweet op tweet en vind ik leuk op vind ik leuk reclame. Zorg dus ook dat de aankondigingen daar 
terecht komen. Mails worden gelezen, maar is men een uur later alweer vergeten. Kerkblad leest de 
jeugd niet, in de kerk komen ze nauwelijks, ouders hebben ook weinig impact als het op reclame 
maken aankomt. Filmpjes op youtube spreken erg aan en kunnen doorgelinkt worden, is dus ook een 
goed idee! 
 
Veel succes! 
 
Jakob Stolk j.stolk@jop.nl  
JOP Jeugdwerker, locatie Lelystad 

mailto:j.stolk@jop.nl
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Visie op jeugdbeleid 
 
Workshopomschrijving op de website: 
Jeugdbeleid is meer dan een jeugdbeleidsplan hebben. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk is het 
lastig om met beleid het jeugdwerk aan te pakken. Er is zoveel dat je aandacht vraagt, je hebt nog 
zoveel ideeën en wensen, maar tegelijk maar weinig tijd en weinig mensen. Dat vraagt om het maken 
van duidelijke keuzes en dus om jeugdbeleid. In deze workshop zullen we stilstaan bij jeugdbeleid 
maken en hoe je andere vrijwilligers met goed beleid kunt inspireren en begeleiden. 
 
Workshopprogramma tijdens JOP COACH Live: 
In de workshop tijdens JOP COACH Live gaan we actief aan de slag met het werken aan een 
gezonde gemeente met aandacht en ruimte voor jeugdwerk. We ‘zoomen’ in op het maken van beleid 
om hieraan handen en voeten te geven. Leidraad daarvoor zijn zeven kenmerken van de gezonde 
gemeente uit een Engels onderzoek van Robert Warren. Hij onderzocht in Engeland, binnen de 
Anglicaanse Kerk, kerken die over meerdere jaren groeiden. Het ging hierbij om groei in getal. Deze 
kerken werden onderworpen aan een onderzoek en uitgebreide interviews. Uit al deze gesprekken 
kwamen veel dezelfde aspecten naar voren, hoewel de meeste kerken veel van elkaar verschilden. 
De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat deze kenmerken ook goede handvatten voor veel jeugdwerk 
kunnen zijn, zeker als het gaat om geïnspireerd en realistisch jeugdwerkbeleid. Omdat niet iedereen 
de workshop kon volgen, volgen hieronder de zeven kenmerken van Robert Warren:   
 
De Zeven kenmerken van Robert Warren’s Gezonde gemeente 
1) bezield zijn door geloof 
niet alleen maar alles draaiende willen houden of proberen te overleven. 
2) een naar buiten gerichte blik 
meer bezig met het ‘geheel(d) dagelijks leven’ dan met het ‘kerkelijk leven’ 
3) op zoek naar wat God wil 
Een gezonde gemeente vraagt zich af: wat wil God hier en nu van ons? 
Ze ontwaart de leiding van de Geest en wil het niet iedereen naar de zin maken 
4) de kosten van verandering en groei onder ogen zien  
En durven opbrengen in plaats van verandering tegenhouden en bang zijn voor mislukking. 
5) leven als een echte gemeenschap 
en niet zozeer als een vereniging of een religieuze organisatie 
6) ruimte (scheppen) voor iedereen 
inclusief in plaats van exclusief 
7) zich beperken tot een paar taken en die goed doen 
eerder doelgericht dan verwoed met van alles en nog wat bezig 
 
Bron: Handboek gezonde gemeente. Robert Warren, Ekklesia, Ouderkerk a/d IJssel, 2008. 
 
Natuurlijk is deze informatie summier. Wil je meer weten hoe je met deze kenmerken aan de slag kunt 
gaan in jouw gemeente? Neem dan contact op met de regiocoaches van JOP. Zij hebben veel 
ervaring in het werken met visie en beleidstrajecten op het gebied van het jeugdwerk: 
www.jop.nl/regiocoach 
 
Over de workshopleider: 
Joost Schelling (1978) studeerde Theologie aan de Protestantse Universiteit van Utrecht en is sinds 
2005 jeugdwerkadviseur bij de dienstenorgansiatie van Protestantse kerk (en was tot voor kort JOP 
Regiocoach voor Zuid-Holland en Zeeland). Sinds 1 januari is hij Teamleider JOP Advies & 
Ondersteuning en daarmee eindverantwoordelijk voor alle directe dienstverlening aan jeugdwerk en 
gemeenten. 

http://www.jop.nl/regiocoach
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Vrijwilligersbeleid 
 
Leiding workshop 
Johan Wondergem, JOP jeugdwerker in Terneuzen en communicatiemedewerker voor een aantal 
projecten van JOP. 
 
Inhoud workshop 
Waarom vrijwilligersbeleid? 

1. Je wilt zuinig zijn op je huidige vrijwilligers 
2. Een oplossing voor  mogelijke knelpunten zoals: 

- Vrijwilligers kunnen moeilijk stoppen omdat er geen opvolger is. 
- Er zijn te weinig vrijwilligers, en het lukt niet om nieuwe mensen te vinden. 
- Je wilt de juiste persoon (met gaven en talenten) op de juiste plaats.  
 
Waar start je? 
Taakgericht: we hebben een interessante taak, en daar zoeken we een geschikt persoon bij. 
Gavengericht: we hebben een persoon met gaven en talenten en we gaan daar een taak bij zoeken. 
 
Waar en wat? 
Enthousiasme vertelt waar je aan de slag kan gaan. Talent zegt wat je kan gaan doen. 
      
Voorbeeld 
Iemand vindt kinderen te gek (enthousiasme), maar is niet zo goed in de omgang met kinderen. Wat 
deze persoon wel goed kan is gestructureerd en stipt werken (talent). 
Daarom zou deze persoon roosters en notulen kunnen maken en een begroting opstellen voor de 
kindernevendienst. 
 
Uitgangspunten 

1. Investeren betaalt zich uit.  
 In eerste instantie kost het je meer tijd, op de lange termijn levert het je tijd op. 

2. Vrije tijd is schaars van mensen.  
Mensen willen hun tijd niet besteden aan een onbeduidende taak, maar aan een 
meeslepende visie. 

3. Minimaal versus geweldig 
Hoe benader je mensen? Het is niet moeilijk en kost niet veel tijd, of, het is een pittige taak, 
daarom dacht ik juist aan jou. Met jouw talenten en capaciteiten moet het lukken.  

 
Groepen vrijwilligers 

- Loyale supporters   
- Betrokken deelnemers.  
- Deelnemers    
- Twijfelaars   
- Niet betrokkenen. 

Op wie richt je je, hoe en waarom? 
 
Fases in het vrijwilligerswerk 
 a. Oriëntatieperiode  
 b. Proef/inwerkperiode 
 c. Gesprek 
 d. Commitment voor bepaalde tijd 
 e. Coaching (mogelijkheid tot toerusting en begeleiding) 
 f.  Beslissing om door te gaan, of te stoppen 
 g. Vernieuwd commitment /andere taak of tijdelijke rustperiode  

h. Bedanken/interesse tonen door te bellen met persoon om achtergronden te weten te 
komen. 

 
Vraag om arbeiders: 36 Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat 
ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. 37 Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De 
oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38 Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders 
wil sturen om de oogst binnen te halen.’ 
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Catechesesymposium – Opinieartikel Jos de Kock 
 
Openbare geloofsbelijdenis eerder relevanter dan achterhaald 
In de protestantse kerken observeren we een terugloop van het aantal jongeren dat belijdenis doet. 
Deze observatie is directe aanleiding voor het catechesesymposium ‘Ik zeg “ja”!’ dat zaterdag 26 
maart in Utrecht plaatsvond. Organisatoren waren de jeugdorganisaties HGJB en JOP. Moet je de 
traditie van de openbare geloofsbelijdenis levend houden of past deze niet meer bij hoe jongeren 
vandaag de dag bezig zijn met geloof en kerk?  
Ik pleit voor het levend houden van de openbare geloofsbelijdenis. De kerkorde van de Protestantse 
Kerk in Nederland noemt vier motieven van de openbare geloofsbelijdenis: 

- Om de doop te ontvangen of te beamen 
- Als blijk van de bereidheid om van de Heer te getuigen 
- Medeverantwoordelijkheid te dragen in de gemeente van Christus 
- En te blijven bij de gemeenschap van Woord en sacramenten 

Het gaat bij openbare belijdenis van het geloof dus niet alleen om een persoonlijke geloofsbelijdenis 
van de drie-enige God maar ook om het uitspreken van de intentie om verantwoordelijkheid te dragen 
in Gods koninkrijk en in de christelijke gemeente. En je doet een belofte van trouw ten aanzien van de 
persoonlijke en gezamenlijke godsdienstoefening.  
Openbare geloofsbelijdenis is in de eerste plaats belangrijk omdat het jongeren die als kind gedoopt 
zijn herinnert aan deze doop en hen uitdaagt die te beamen. Als gelovige ben je niet in de eerste 
plaats een individu maar een onderdeel van het lichaam van Christus, delend in het verbond, 
onderdeel van de christelijke gemeenschap. Geloven is niet slechts een individuele aangelegenheid; 
het gaat om een gemeenschappelijk geloof en een geloof dat in de gemeenschap betekenis krijgt en 
zeggingskracht heeft. De beaming van de doop geeft daar uitdrukking aan.  
Met je openbare geloofsbelijdenis spreek je ook uit dat je in dienst van God wilt leven, daar 
verantwoordelijkheid in wilt dragen in de gemeente van Christus en daar trouw in wilt blijven. Dit 
houdingsaspect van de belijdenis is ook belangrijk; juist voor jongeren van nu. Een van de 
veronderstelde oorzaken van de terugloop in aantal jongeren dat geloofsbelijdenis doet is dat de 
betrokkenheid van jongeren bij instituten als de kerk afneemt. Een cultureel fenomeen dat ook opgaat 
voor politieke partijen en vakbonden. Ongebondenheid, individualiteit en lossere vormen van 
gemeenschap of netwerken passen meer bij jongeren van nu. De vraag is of je vanuit de kerk 
jongeren op dit punt tegemoet moet komen: is een moment van openbare geloofsbelijdenis met een 
nadrukkelijk accent op trouw en verantwoordelijkheid en dus lange termijn betrokkenheid nog wel van 
deze tijd?  
Ik zeg ja! Op dit punt moet de kerk een stukje ‘tegencultuur’ creëren. Een christenleven kenmerkt zich 
door het nemen van verantwoordelijkheid en trouw zijn. Een moment van openbare geloofsbelijdenis 
markeert die tegencultuur. Dat trekt jongeren niet weg uit hun eigentijdse vormgeving aan geloven 
maar het daagt ze wel uit om hun geloof klein, praktisch en concreet te maken in het lichaam van 
Christus. Dat lichaam bestaat niet alleen uit leeftijdsgenoten of gelijkgezinden maar ook uit de opa van 
88 naast je in de kerkbank die jouw ´voorvader in het geloof’ is en het kind van 5 dat jou nodig heeft 
om af te kunnen kijken wat het betekent om te geloven in deze tijd en wereld. 
De openbare belijdenis is zodoende een drempelmoment waarbij niet alleen een persoonlijke 
geloofsbelijdenis wordt uitgesproken maar ook een intentie van verantwoordelijkheid en trouw. Daar 
bewust een moment voor nemen, persoonlijk en in het verband van de gemeenschap van de lokale 
kerk, wordt eerder relevanter dan achterhaald in een tijd dat lange termijn betrokkenheid en loyaliteit 
onder druk komen te staan.  
Het moment van openbare belijdenis is gediend met een periode van belijdeniscatechese. Vanuit 
bovenstaande overwegingen zouden daarin vier thema´s centraal moeten staan: 

1. Doop: welke kracht gaat eruit van de doop in mijn leven? Wat betekent het om te leven uit 
Gods beloften? En om te leven naar Zijn geboden? Belijdeniscatechese is tegelijk 
doopcatechese. 

2. Getuigen:  hoe ben ik een christelijk getuigenis in de wereld? Wat is dat, waarom zou ik dat 
doen, hoe doe ik dat al, hoe kan ik dat gaan doen? 

3. Verantwoordelijkheid dragen: wat zijn mijn gaven die betekenis hebben voor de opbouw van 
de gemeente van Christus? Hoe kunnen deze ingezet worden, en hoe doe ik dat al? Wat 
heeft mijn gemeente nodig? 

4. Trouw zijn: hoe kan ik een nieuwe schakel zijn in de geloofstraditie van mijn gemeente? Wat 
betekent trouw concreet voor mij? Waarom is dat belangrijk, hoe houd ik dat vol, wat ga ik 
daaraan doen? 
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Dr. A. (Jos) de Kock, onderwijskundige en theoloog, postdoc onderzoeker catechetiek en vanaf 
mei dit jaar Universitair Docent Educatie en Catechetiek aan de Protestantse Theologische 
Universiteit. Dit artikel is gemaakt op basis van zijn bijdrage aan het forumgesprek tijdens het 
catechesesymposium ‘Ik zeg “Ja”!’ dat zaterdag 26 maart in Utrecht plaatsvond. 
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Catechesesymposium – Good practice Sint Janskerk Gouda 
 
Belijdenis doen in een grote (stads)gemeente 
Gouda, St.-Janskerk (PKN, hervormd-gereformeerde signatuur) 
 
In de praktijk van de Goudse St.-Jansgemeente blijkt dat jongeren, 
jongvolwassenen en volwassen gemeenteleden op diverse manier 
komen tot het doen van geloofsbelijdenis. Vanuit de doordenking daarvan zijn we door de jaren heen 
gekomen tot een praktische aanpak waarin meerdere routes open gehouden worden en waarin zoveel 
mogelijk aandacht is voor het relationele aspect, ook als we te maken hebben met grote groepen. 
 
De volgende middelen worden aangewend: 
- de koninklijke weg: tienermentorcatechese en (frontale) jongerencatechese (doel, curriculum), vanuit 
een visie op integraal jeugdwerk; 
- verdiepende omleiding: Youth-Alpha; 
- zij-instroom (1): missionaire catechese; 
- zij-instroom (2): de achterdeur van de gemeente; 
- de wacht over de gemeente (1): JeugdVolgSysteem; 
- de wacht over de gemeente (2): jongerenpastoraat; 
- de wacht over de gemeente (3): bezoekwerk. 
 
Onder meer (!) vanuit dit voortraject vinden mensen de weg naar het gaan doen van geloofsbelijdenis. 
Belijdeniscatechese in de St.-Jansgemeente ziet er in de praktijk als volgt uit: 
- werving en persoonlijke aanmelding; 
- groep: samenstelling en herkomst; 
- programma: boek, weekend, landelijke belijden-is-doen-dag; 
- vorm en persoonlijke begeleiding; 
- maatwerk waar nodig. 
 
Belijdenis doen is geen eindpunt, en vraagt om verdere inbedding. Daarbij is aandacht voor de 
volgende aspecten: 
- (eerste) avondmaalsgang; 
- pastorale aandacht; 
- bijbelkring; 
- participatie in gemeentewerk. 
 
Belijdenis (gaan) doen is een zaak van lange adem, pastoraal, persoonlijk en organisatorisch. Bij die 
lange adem denken we vooral aan de adem van de Heilige Geest, en aan de adem van het gebed van 
de gemeente. 
 
 
Namens de St.-Janskerk: Mart van de Kamp en Johan Speksnijder, Gouda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie kun je terecht bij de HGJB, tel. (030) 229 58 51 (vraag naar Arie de Winter) of bij 
JOP, tel. (030) 880 15 03 (vraag naar Wielie Elhorst). 
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Catechesesymposium – Good practice Nigtevegt 
 
Kenmerken gemeente & jeugdwerk 
- Enige kerkgemeenschap in een geseculariseerd, maar kinderrijk dorp. De gemiddeld 70 à 80 

kerkgangers op zondagochtend vormen nog geen 5% van de bevolking – wel behoorlijk divers in 
leeftijdsopbouw. 

- Kinderen en jongeren groeien op in een volstrekt seculiere omgeving. In zo’n omgeving is er 
weinig vanzelfsprekend meer… Tegen deze achtergrond zien we ons ‘eigen’ jeugdwerk 
nadrukkelijk ook als missionair. 

- Naast Rock Solid (11-13 jaar) en Solid Friends (14-16 jaar) bieden we sinds een aantal jaar 
(opnieuw) catechese aan voor jeugd van 11-16 jaar, waarin we jongeren uitdagen om een 
persoonlijke keus te maken voor Jezus en er, naast ruimte voor gesprek en eigen vragen ook 
wordt gevierd. We gebruiken daarvoor als basis materiaal dat door de HGJB is ontwikkeld, 
genaamd ‘Follow Me’. Dit seizoen hebben we vanuit de catechese contact met maar liefst 
zeventien jongeren (in twee groepen), een aantal waar we in ons dorp bijzonder blij mee zijn. 

- Naast de inzet bij de jeugd zelf, proberen we ook de ouders (in drie categorieën, ingedeeld naar 
de leeftijd van hun kinderen) met elkaar in gesprek te brengen over geloofsopvoeding. Alle 
onderzoeken maken immers duidelijk dat in de geloofsontwikkeling van kinderen en tieners de 
invloed van thuis verreweg het grootst is.  

- Het 16+ jeugdwerk was helemaal verdwenen; ook in deze categorie hebben we een nieuwe kring 
opgestart met vijf à zes deelnemers van 16-19 jaar, die nu voor het tweede seizoen draait. 

 
Gefaseerd belijden 
Het gesprek over gefaseerd belijden is opgekomen door de verlegenheid met onze wijze van 
Avondmaalsviering. In onze gemeente was het tot enkele jaren geleden niet gebruikelijk dat jongeren 
mee deden aan de viering van het heilig Avondmaal. Die mogelijkheid was er pas als je na je 
achttiende belijdenis had gedaan. We vonden dat we zo onze jongeren niet genoeg serieus namen. 
Het Avondmaal is er ook om hún prille geloof te versterken – terwijl ze leven in een geseculariseerde 
omgeving. We vonden het wel van belang om daar ‘een vorm van geloofsbelijdenis’ aan te koppelen. 
Ook los van de viering van het Avondmaal, is het goed om jongeren aan te sporen om over hun eigen 
geloofskeuze na te denken. Na een jaar catechese (als elfjarige, meestal groep 8 van de basisschool) 
en een gesprek met het kind, samen met de ouders, kunnen zij vanaf ong. twaalf jaar dat ja-woord 
geven. De vraag waar zij dan antwoord op geven, luidt:  
 

“Geloof je in de Here Jezus? Dat hij van jou houdt en jij van hem? 
Wil je hem beter leren kennen en proberen te volgen in je dagelijks leven?” 

 
De eerste keer dat dit gebeurde, in 2009, zijn alle 
jongeren van 12-16 jaar die betrokken waren bij de 
catechese, uitgenodigd om deze  
stap te zetten. Toen waren er elf jongeren die dit ja-
woord gaven (zie foto); één meisje van 12 werd toen 
gelijk gedoopt (geloofsdoop, met de vraag aan haar 
ouders of ze hun dochter in deze keus willen steunen; 
ook de vader van dit meisje deed in dezelfde dienst als 
volwassene belijdenis). In dezelfde dienst werd toen het 
Heilig Avondmaal gevierd (met druivensap naast de wijn). 
In 2010 waren er twee kinderen van 12 die deze stap 
hebben gezet. Ook dit jaar verwachten we weer dat 

enkele kinderen deze stap willen zetten. Deze eerste fase-belijdenis leidt tot goede gesprekken in de 
gemeente en tot een positieve dynamiek, al zien we ook dat het om een kwetsbare groep gaat… Of 
ze ook de volgende fase belijdenis doen, als ze eenmaal volwassen zijn? Daar hebben wij nog geen 
ervaring mee. Maar we hebben wel constant benadrukt dat het stapjes / fasen zijn in een proces van 
verdere inwijding en verantwoordelijkheid nemen. We zijn benieuwd en geven het in vertrouwen over 
aan onze God… 
 
Hans Schaap, predikant schaapherder@solcon.nl – (0294) 25 21 09 
 
Voor meer informatie kun je ook terecht bij de HGJB, tel. (030) 229 58 51 (vraag naar Arie de Winter) 
of bij JOP, tel. (030) 880 15 03 (vraag naar Wielie Elhorst).  
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