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11 Jeugdwerk 
11.1 Inleiding en visie 
Jongeren zijn een belangrijk onderdeel van de gemeente. Immers, zij zijn de bouwstenen van de kerk van 
morgen. Wij geloven vanuit de Bijbel dat God een verbond der genade heeft opgericht met zondige 
mensen. En dat die ene Naam, gegeven onder de hemel waardoor wij kunnen en moeten zalig worden, zal 
worden voortgeplant van kind tot kind, van geslacht tot geslacht. De christelijke gemeente heeft dan ook 
de mooie, maar ook verantwoordelijke taak en roeping de komende generatie bekend te maken met de 
God van het verbond, Die in Zijn Zoon Jezus Christus voor heil en zaligheid zorgt. Een eerste taak is 
daarom ook onze jongeren bekend te maken met deze Verbondsgod. Niet minder belangrijk is het onze 
jongeren in liefde en ernst te wijzen op de noodzaak van geloof en bekering, het geborgen zijn in Jezus 
Christus, waardoor het mag komen tot een persoonlijke relatie met Christus. 
Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de toerusting van deze jongeren voor hun taak als christen in de 
gemeente en de wereld. Het jeugdwerk wil in haar activiteiten een veilige plaats bieden waar de jongere 
zichzelf kan zijn en de onderlinge band met de andere jongeren binnen de gemeente, maar ook met de 
gehele gemeente, wordt versterkt. 
Binnen het jeugdwerk kan gebruik gemaakt worden van de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. 
Materiaal voor de clubs wordt betrokken bij de HGJB en de HJW. 
 
11.2 Doelgroep 
Het jeugdwerk heeft allereerst betrekking op alle jongeren die lid zijn van de Hervormde 
Gemeente van Tholen. Daarnaast hebben we als christelijke gemeente de roeping om de Bijbel en de 
boodschap van eeuwige redding en zaligheid in de Heere Jezus  ook buiten de ‘gemeentegrenzen’ te 
verkondigen. Daarom dient het jeugdwerk ook betrekking te hebben op alle randkerkelijke dan wel 
onkerkelijke jongeren in Tholen en omgeving. 
 
11.3 Jeugdraad 
De verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk ligt bij de kerkenraad. Deze heeft in het verleden besloten tot 
het instellen van een jeugdraad. De jeugdraad is voor de kerkenraad het orgaan van advies en bijstand met 
betrekking tot het jeugdwerk.  
De jeugdraad begeleidt en ondersteunt de kerkelijke activiteiten voor de jongeren binnen onze Hervormde 
gemeente. De jeugdraad bevordert de contacten tussen de verenigingen onderling, geeft nieuwe impulsen 
en probeert eventuele knelpunten op te lossen. Daarnaast ontplooit de jeugdraad initiatieven voor 
randkerkelijke en onkerkelijke jongeren. Deze activiteiten dienen nauw aan te sluiten op de leefwereld van 
deze doelgroep. 
 
11.3.1 Taken van de Jeugdraad:  
Samenvattend komen we tot de volgende taken en verantwoordelijkheden: 
* Het coördineren van het jeugdwerk, 
* Een regelmatige bezinning op het jeugdwerk, 
* Het bevorderen van de contacten tussen jeugd, kerkenraad en de gemeente, 
* Zorg dragen voor goed werkmateriaal en accommodaties, 
* Het (doen) organiseren van activiteiten voor alle jongeren, 
* Afstemmen van de jaarprogramma’s van de diverse clubs, 
* Informatie-uitwisseling tussen de clubs en de jeugdouderling/diaken, 
* De werving en begeleiding van nieuwe leden van de verenigingen, 
* Contact houden met scholen en regionale/landelijke organisaties, 
* Financiële verantwoording van het jeugdwerk. 
 
11.3.2 Samenstelling 
In de jeugdraad zijn alle vormen van jeugdwerk vertegenwoordigd. Naast de jeugdouderling, tevens 
voorzitter van de jeugdraad, de jeugddiaken, de secretaresse  en de penningmeester heeft van iedere 
jeugdclub en van de zondagschool één leidinggevende zitting in de jeugdraad. De predikant is adviserend 
lid van de raad.  
De Jeugdraad heeft d.m.v. de jeugdouderling en de jeugddiaken een directe verbinding met de kerkenraad 
zodat op elke kerkenraadsvergadering het Jeugdwerk aan de orde komt. 
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De jeugdraad komt ongeveer 4 maal per jaar bij elkaar; in ieder geval rond de startdatum van het 
winterwerk en aan het einde van het winterseizoen. Als bijstandsorgaan van de kerkenraad worden tijdens 
de vergaderingen beleids- en advieszaken besproken en geformuleerd. Verder wordt informatie 
uitgewisseld over de diverse clubactiviteiten en worden allerhande zaken met betrekking tot het jeugdwerk 
als geheel aan de orde gesteld. 
 
11.3.3 Taken en verantwoordelijkheden jeugdouderling en jeugddiaken 
De jeugdouderling geeft leiding aan de jeugdraad. Hij brengt in elke kerkenraadsvergadering verslag uit 
van de stand van zaken rondom het jeugdwerk. Hij is de eerst aangewezen persoon in het benaderen van 
nieuwe leidinggevenden binnen het jeugdwerk. Samen met de jeugddiaken onderhouden zij de contacten 
met scholen en andere instellingen. 
De jeugddiaken staat, daar waar mogelijk en nodig is, de jeugdouderling bij. Tevens verzorgd hij de 
presentjes voor jongeren die geslaagd zijn voor hun examen. 
 
11.3.4 Leidinggevenden 
Bij vacatures voor leidinggevenden van de zondagsschool en de clubs zal er allereerst gezocht worden 
naar kandidaten die (belijdend) lid zijn van onze gemeente. De zondagsschool en de clubs kunnen 
geschikte kandidaten voordragen aan de jeugdraad. De voordracht zal besproken worden door de 
jeugdraad waarna de personen die geschikt geacht worden door de jeugdraad benaderd zullen worden.  
 
11.4 Activiteiten 
11.4.1 Zondagsschool 
Zondagsschool 'De Ranken' ziet het als haar missie wekelijks kinderen te vertellen en laten 'zien' wie Jezus 
is, de Ware Wijnstok. De middelen die hiervoor gebruikt worden zijn vertellingen van verhalen uit de 
Bijbel, het spreken met de kinderen over wie God is en het zingen van Psalmen en liederen. Soms wordt 
gebruik gemaakt van andere werkvormen en activiteiten. Het doel is dat kinderen aangeraakt worden en 
gemotiveerd raken om met Jezus te leven en Hem te volgen. Zodat ze een levende rank zullen zijn of 
worden aan de wijnstok en hun vreugde en kracht in de Heere vinden. We doen dit, omdat we geloven, 
wat Jezus Zelf heeft gezegd: ‘Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is 
het Koninkrijk Gods.’ Jezus vindt het dus belangrijk dat kinderen bij Hem komen. Sterker nog, we kunnen 
alléén als een kind het Koninkrijk van God binnengaan. Daarom vinden wij het zondagsschoolwerk zo 
belangrijk. 
Als leidraad voor de Bijbelvertellingen wordt het blad van de Hervormde Zondagsscholen Bond op 
Gereformeerde Grondslag gebruikt. Er wordt gewerkt volgens een roosterboekje, waarin de te leren 
teksten en de Bijbelgedeelten voor de vertellingen staan vermeld. De zondagschool is verdeeld in vier 
groepen en gerelateerd aan de groepsindeling op de basisschool; groep 1-2, 3-4, 5-6 en groep 7-8. Bij het 
afscheid van de zondagsschool tijdens de Kerstviering ontvangen de kinderen een Bijbel waarbij de keuze 
gemaakt kan worden uit de Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling. 
De organisatie voor bestuur en leidinggevenden van de zondagsschool is vastgelegd in statuten. Deze 
statuten zijn 'gedeponeerd' bij de kerkenraad. 
De zondagsschoolleiding brengt verslag uit aan de jeugdraad. 
 
11.4.2 Jeugdclubs 
Na de zomervakantie wordt er eerst een startmiddag gehouden. Hiermee wordt het clubseizoen geopend. 
Op deze middag mogen de kinderen van alle (basisschool) clubs komen. Na de startmiddag wordt 
gewoonlijk begonnen met het houden van de clubmiddagen en avonden. Het clubseizoen duurt tot 
ongeveer half april. 
 
De dinsdag- en donderdagavondclub proberen om beurten ieder jaar (meestal in de 2e helft van het 
seizoen) een gezamenlijke clubavond te organiseren voor zowel de kinderen als de ouders. Indien 
mogelijk wordt er geprobeerd iemand uit de gemeente uit te nodigen die iets kan vertellen en laten zien 
over bv. een reis of een uitzending naar het buitenland voor een bepaald (zendings-)project. 
 
11.4.2a Dinsdagavondclub  
Deze club is bedoeld voor de kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool (10-12 jarigen).  
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Iedere 2 weken komt de dinsdagavondclub bij elkaar in de Wingerd. Om de beurt houdt een 
leidinggevende aan de hand van de bijbel een korte inleiding over een bepaald thema. Er wordt gebeden 
en gezongen met elkaar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de liedbundel 'Op Toonhoogte'. Zowel voor 
het thema als de verwerking gebruiken de leidinggevenden het materiaal van de HGJB. Ook wordt het 
boekje met verhalen van Patricia St. John met de titel 'Leer mij God kennen' wel eens gebruikt. 
Hierna wordt de avond afwisselend ingevuld met bv.: knutselen, een (bijbelse) quiz, bingo-avond, dvd 
bekijken, operatie schoenendoos, gezamenlijke clubavond*, bezoek aan de brandweer of de molen, 
zwemmen of bowlen, een speurtocht, iets lekkers bakken/maken. 
Ter afsluiting van het clubseizoen wordt er met de kinderen friet gegeten en bv. een (fiets-speurtocht) 
gehouden. 
 
Het doel van de clubavonden is een stukje bezinning en ontspanning met elkaar. Als clubleiding willen wij 
proberen de kinderen te helpen bij het lezen van de Bijbel en het leren kennen van God Zelf. Wij bidden 
en hopen dat de kinderen beter gaan begrijpen wat het christelijk geloof inhoudt en dat ze zelf op zoek 
gaan in de Bijbel naar wie en hoe God eigenlijk is. 

 
11.4.2b Woensdagmiddagclub 
De woensdagmiddagclub komt om de 2 weken bij elkaar. Het is voor de kinderen van groep 2 en 3 van de 
basisschool (5, 6- en 7-jarigen). 
We beginnen de middag met zingen en gebed en daarna luisteren we naar een Bijbelverhaal. 
Door middel van een soort voordracht/stukje en/of een lied kan het Bijbelverhaal verduidelijkt worden. 
En elke clubmiddag knutselen we iets. Ook worden er weleens andersoortige activiteiten georganiseerd 
(Op de startmiddag worden er vaak spelletjes gedaan en als het clubseizoen wordt afgesloten eten we met 
elkaar). 
 
11.4.2c  Donderdagavondclub 
Deze club wordt iedere week bezocht door kinderen van 7 t/m10 jaar. 
Er wordt op deze avond een Bijbelverhaal verteld en verder uitgewerkt op verschillende manieren. Hetzij 
met een quiz of een puzzel of door een gesprek met de kinderen. 
Daarna zingen we wat uit de bundel. Dan gaan we verder met het werkje (knutselen). 
Ook gaan we wel eens een speurtocht doen of ergens wat eten. 
 
11.4.3  Bijbelstudieclub 12-15 jarigen 
Met ingang van het seizoen 2011-2012 is er gestart met een Bijbelstudieclub voor 12 tot en met 15-
jarigen. De behoefte bij de jongeren hiernaar is duidelijk geworden uit de pastorale gesprekjes met de 
jongeren en de Festini-avonden. De Bijbelstudieclub wordt eens in de twee weken op donderdagavond 
gehouden. Voor deze club wordt materiaal gebruikt van het HJW. Tijdens deze avonden is er naast 
Bijbelstudie ook plaats voor zang en onderling contact. De leiding van deze club bestaat uit meerdere 
personen en komt enkele keren per jaar bij elkaar voor overleg.  
De kamerling vraagt aan Filippus in Handelingen 8: ‘Verstaat gij ook, hetgeen gij leest’. Dat is ook de 
vraag aan de jongeren uit de kerk: ‘Begrijp je wat je leest in de Bijbel?’ Jongeren kunnen geboeid zijn 
door de woorden van God, maar tegelijk niet alles begrijpen. We zijn er van overtuigd dat het daarom van 
groot is dat jongeren onderzoeken wat God ons in Zijn Woord wil zeggen. Daarbij is de leiding van Gods 
Heilige Geest onmisbaar. Het is onze diepe wens dat de jongeren de levende God zullen vinden en net als 
de kamerling gaan belijden: ‘Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is’! 
 
11.4.4  Jeugdsoos Festini 
Wat en voor wie? 
Jeugdsoos Festini is een vereniging voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar. De jeugdsoos wordt bezocht 
door structureel 20 jongeren. De meeste jongeren komen uit onze eigen gemeente, maar zij nemen ook 
vrienden of vriendinnen uit andere gemeenten met zich mee. De jeugdsoos wordt eens in de twee weken 
op de zaterdagavond gehouden in de Wingerd. De avonden worden ingevuld met diverse activiteiten: 
thema-avonden, filmavonden, spelavonden, creatieve avonden. Ook worden er buitenactiviteiten 
georganiseerd zoals bijvoorbeeld een strandwandeling of een bowlingavond. De thema-avonden worden 
vaak ingevuld m.b.v. materiaal van de HGJB.  
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Waarom? 
Jeugdsoos Festini is bedoeld om de jongeren een verantwoorde zaterdagavondbesteding te geven. 
Daarnaast wordt er met de jongeren nagedacht over actuele Bijbelse thema’s. Door de verschillende 
activiteiten wordt ook groepsbinding onderling gestimuleerd. 
 
11.4.5  Jeugdvereniging de Fakkel 
De jongeren vanaf 16 jaar komen om de drie weken na de kerkdienst op zondagavond bij elkaar. De 
bedoeling van jeugdvereniging de Fakkel is om de jongeren zelf de avonden in te laten vullen met 
Bijbelstudie, zang en gebed rondom een jaarthema, ondersteund door iemand vanuit de jeugdraad. 
Hierdoor willen wij ze vertrouwd maken om met elkaar te bidden en te spreken over de Bijbel. We hopen 
dat jongeren hierdoor sterker als christen in de wereld staan en een licht mogen zijn voor de mensen om 
hen heen. We zijn aangesloten bij de HGJB en gebruiken de herziene Statenvertaling. Verder worden er 
regelmatig ontspannende activiteiten georganiseerd, zoals een strandwandeling, barbecue of bowlen.  
Het bestuur van de fakkel bestaat uit vier, soms vijf, personen.  Zij komen ongeveer twee á drie keer per 
jaar bijeen om de avonden en de activiteiten te evalueren en te plannen. 
 
11.4.6  Preekbespreking 
Twee keer per jaar wordt voor de jongeren van 12-15 jaar, en één keer per jaar voor de jongeren van 16 
jaar en ouder, een preekbespreking gehouden. Na de avonddienst wordt onder leiding van de predikant de 
preek besproken en eventueel een aantal liederen gezongen.  
 
11.5 Jongerenpastoraat  
De jeugdouderling heeft, zoveel mogelijk aansluitend aan het catechese-uur, met de catechisanten een 
pastoraal gesprekje. Hierin wordt aandacht gegeven aan alle facetten van het leven van de jongere, o.a.: 
gezin, school, catechese, verenigingen, geloofsbeleving, toekomstplannen. In overleg tussen 
jeugdouderling en jongere kunnen extra gesprekken worden gepland. 
De jeugdouderling brengt verslag uit van zijn bevindingen aan kerkenraad en jeugdraad. 
 
11.6 Financiën  
De jeugdraad ontvangt financiële middelen door o.a.: 
-diaconie collecten 
-gemeentelijke subsidie 
-sponsoring en bijdrage bij grotere evenementen 
De clubs ontvangen van hun leden contributie en gebruiken dit als ‘startkapitaal’. Hiermee gaan zij het 
seizoen in en als er een tekort ontstaat kan er een beroep gedaan worden op de jeugdraad. 
 
Periodiek terugkerende uitgaven van de jeugdraad zijn o.a.: 
-jeugdkamp(en) 
-rommelmarkten 
-mede organisatie gemeentedag 
-gemeenteavonden 
-aankopen materialen 
-aankopen diverse (knutsel) benodigdheden 
 
De kascontrole gebeurt éénmaal per jaar voorafgaand aan een vergadering van de jeugdraad. 
 
11.7 Beleidsvoornemens 
* Uitgebreide studie/bezinning naar ‘wie zijn de jongeren van nu/hoe zien wij ze/wat hebben ze nodig’. 
* Het opnieuw zoeken naar mogelijkheden voor een ‘vakantiebijbelclub, 
* Bezinning op keuze materiaalgebruik, 
* Het benaderen van álle jongeren binnen de gemeente voor catechese en clubwerk.   
* Oplossingen vinden voor het vaak aanwezige leidingtekort. 
* Hoe zorgen we ervoor dat de organisatie/uitvoering van activiteiten meer verspreid gaat worden over de 
gemeenteleden. 
 


