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Samenvatting
De Protestantse Gemeente Beverwijk (PGB) en de Protestantse Gemeente Heemskerk (PGH) willen
gezamenlijk het jeugdwerk vormgeven.
Om ten minste 3 redenen zijn kinderen en jongeren in de ogen van de PGB en PGH belangrijk:
- in hen kan Gods verhaal met mensen doorgaan;
- ze verlevendigen de gemeente;
- ze reiken een nieuwe/andere wijze van kijken en doen aan.
Kinderen en jongeren in alle leeftijden hebben speciale aandacht nodig vanwege hun specifieke
vragen en behoeften. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren binnen de kerk. Daarnaast willen we
er ook zijn voor kinderen en jongeren buiten de kerk.
Want zowel de PGB als de PGH wil een open kerk zijn, toegankelijk voor iedereen en waarin mensen
omzien naar elkaar. Centraal staan de Bijbel en de Bijbelse verhalen. Daarin wordt van en over God
gehoord. De God die bevrijdt en mensen in het licht zet. Een nodig positief tégenverhaal in een
wereld die getekend wordt door geweld en leed.
We vinden het van belang dat kinderen en jongeren horen van en over die God. En dat zij zich door
die God geliefd en gekend mogen weten.
De PGB en PGH willen jeugd de ruimte bieden met als doel dat zij God en elkaar ontmoeten en
ontdekken.
Om dit doel te bereiken worden 4 pijlers benoemd, te weten:
samen;
aansluiting;
actie en
inhoud/Bijbel.
Woorden die in het verlengde hiervan een rol spelen binnen het jeugdbeleid en waaraan activiteiten
getoetst worden, zijn: betekenisvol, bezinning, gastvrij/uitnodigend, geborgenheid, herkenning,
openheid, plezier, prikkelen en verbinding.
Wat willen we kinderen en jongeren per leeftijdscategorie bieden en wat kunnen ze van ons
verwachten?
T.a.v. de allerjongsten geldt dat wij denken ook hen iets te bieden te hebben. Dat begint al met de
pastorale zorg rondom geboorte en doop (doopcatechese). Daarnaast willen van onderop
gemeenteopbouw realiseren. Bij de allerjongsten komen immers direct de ouders in beeld en vaak
ook de opa’s en oma’s. Drie generaties dus. Het aanbod bestaat verder uit: ‘Kerk op Schoot’ en de
crèche.
Uitgangspunt t.a.v. kinderen in de basisschoolleeftijd is dat deze leeftijdsgroep in vergelijking met de
andere het meest openstaat voor datgene dat we als kerken te bieden hebben. De open en
ontvankelijke houding van deze leeftijdsgroep staat daar borg voor. Ook hebben kinderen van deze
leeftijd over het algemeen nog geen volle agenda.
Activiteiten die we hun willen bieden: kindernevendienst, het moment daaraan voorafgaand in de
dienst, kindernevendienstprojecten, (mogelijk) Avondmaals- en doopcatechese, ‘ Basics’
(basiscatechese), Sirkelslag en een ontmoetproject voor jonge tieners. Daarnaast willen we nadenken
over (het ontwikkelen van) een inhoudelijke activiteit voor de kinderen in de basisschoolleeftijd
analoog aan ‘Kerk op schoot’ voor de jongsten en ‘Bijbelverhalen in de kroeg’ voor de tieners. Verder
willen we er ook zijn voor kinderen buiten de kerk.
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We menen ook tieners voor hen essentiële dingen te kunnen aanreiken. Het draait om activiteiten
die op de een of andere wijze inspireren dan wel tot nadenken stemmen. Dat kunnen ook
Bijbelverhalen zijn, maar dat hoeft niet. Voor deze leeftijdsgroep is het belangrijk dat er in de
activiteiten een balans is tussen inhoud en ontspanning. Ook het tijdstip waarop die activiteiten
plaatsvinden is daarbij van belang. De zondagmorgen ligt daarbij minder voor de hand.
In de praktijk is gebleken dat als jongeren tot in ieder geval hun 16e jaar blijven deelnemen aan
kerkelijke activiteiten de kans groot is dat zij daarna op de een of andere wijzen bij de kerk betrokken
blijven. Ook het laten doen van klussen en klusjes door jongeren kan daartoe een vorm zijn.
De ervaring heeft geleerd dat er ook beleid nodig is voor de jongeren van 18 jaar en ouder. Wat
belangrijk is gebleken voor jongvolwassenen is dat zij samen met leeftijdsgenoten het gesprek
aangaan over zingeving/dingen die ertoe doen in het/hun leven. Een gesprek dat niet of anders
gevoerd wordt elders: ‘kerk in de kroeg’. Dit zijn gespreksavonden in de laagdrempelige en sfeervolle
omgeving van een lokaal café-restaurant.
Het contact met deze groep maakt dat jongeren van deze leeftijd behouden kunnen blijven voor de
kerk en dat tevens continuïteit bewerkstelligd kan worden door 18-plussers waar mogelijk te laten
doorstromen naar de tienerleiding.
Ten aanzien van het werk voor de diverse leeftijdsgroepen zijn de volgende zaken van groot belang.
In de eerste plaats: geïnspireerde leiding. Voor de komende periode wordt daarbij afgezien van de
inzet van een (betaalde) jongerenwerker. De stuurgroep1 en de jeugdouderlingen kunnen
momenteel zelfstandig verder. De meeste dingen lopen, er is ervaring opgedaan en er liggen
blauwdrukken voor activiteiten. Waar professionele ondersteuning toch nodig blijkt, kan die op
projectbasis of – als dat weer nodig blijkt – structurele basis worden ingehuurd. Bij dit alles wordt
onderkend, dat het belangrijk is, dat de alle vrijwilligers in het jeugdwerk goed zijn toegerust.
In de Dorpskerk in Heemskerk is een jeugdhonk ingericht. Hoewel dat jeugdhonk nog nader moet
worden aangekleed, hebben de tieners daarmee een eigen plek. Dat is belangrijk en wordt
gecontinueerd.
Communicatie tussen de kerkenraden en tussen de kerkenraden en de stuurgroep moet goed
geborgd zijn. Uiteraard zijn ook goede communicatielijnen naar ouders en tieners/jongeren
belangrijk. Websites en sociale media kunnen daarbij een rol vervullen.

1

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering en de afstemming van het jeugdwerk. In de stuurgroep
zijn zo mogelijk alle geledingen van het jeugdwerk (de jongste kinderen, de kinderen in de leeftijd van 4 tot en
met 12 jaar, de tieners) betrokken.
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1.

Algemeen

1.1

Inleiding

De Protestantse Gemeente Beverwijk (PGB) en de Protestantse Gemeente Heemskerk (PGH) willen
gezamenlijk het jeugdwerk vormgeven. Voor het tienerwerk gebeurt dat al sinds 2012.
Door het bundelen van de krachten kan een zodanig draagvlak worden gecreëerd dat jeugdwerk van
voldoende kwaliteit wordt gerealiseerd. Onder goede begeleiding, via coaching en door zelf mee te
doen, kunnen kinderen en jongeren zo groeien in hun ontwikkeling.

In de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland wordt over het jeugdwerk onder meer
het volgende bepaald2:
Werk met en ten behoeve van de jonge gemeenteleden
1.
De gemeente geeft er blijk van naar haar jonge leden te willen luisteren en voert een op hun
situatie afgestemd beleid.
2.
In dit beleid is de deelname van jongeren in de eredienst opgenomen en hebben missionaire,
diaconale en pastorale activiteiten van en voor jongeren een plaats.
3.
De gemeente geeft in dit beleid uitdrukking aan haar medeverantwoordelijkheid voor de
vorming en toerusting van de jeugd.
4.
Het werk met en ten behoeve van de jeugd in de gemeente krijgt gestalte zowel in het eigen
kerkelijk jeugdwerk als in het werk van jeugdorganisaties waarmee de gemeente contacten
onderhoudt.
5.
De verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het werk met en ten behoeve van de jeugd
wordt verricht, berust bij de kerkenraad.
De PGB en PGH willen met dit beleidsplan invulling geven aan de hierboven beschreven opdracht uit
de kerkorde.
Bedoeling is dat de stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van het verschillende geledingen binnen
het jeugdwerk zitting hebben, in de komende periode steeds een jaarplan opstelt waarmee dit
beleidsplan geconcretiseerd wordt in activiteiten die in het betreffende jaar (blijven) plaatsvinden of
nieuw georganiseerd worden.

1.2

Uitgangspunten

Om ten minste 3 redenen zijn kinderen en jongeren in de ogen van de PGB en PGH belangrijk:
- in hen kan Gods verhaal met mensen doorgaan;
- ze verlevendigen de gemeente;
- ze reiken een nieuwe/andere wijze van kijken en doen aan.
Kinderen en jongeren in alle leeftijden hebben speciale aandacht nodig vanwege hun specifieke
vragen en behoeften. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren binnen de kerk. Daarnaast willen we
er ook zijn voor kinderen en jongeren buiten de kerk.
Want zowel de PGB als de PGH wil een open kerk zijn, toegankelijk voor iedereen en waarin mensen
omzien naar elkaar. Centraal staan de Bijbel en de Bijbelse verhalen. Daarin wordt van en over God
gehoord. De God die bevrijdt en mensen in het licht zet. Een nodig tégenverhaal in een wereld die
getekend wordt door geweld en leed.
2

Voor een uitgebreid overzicht van bepalingen in de kerkorde op het terrein van het jeugdwerk: zie bijlage 1.
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We vinden het van belang dat kinderen en jongeren horen van en over die God. En dat zij zich door
die God geliefd en gekend mogen weten.
In onze prestatiemaatschappij wordt van kinderen en jongeren van jongs af aan al veel gevraagd. Van
hun ouders, van hun omgeving, op school, op sport- en andere verenigingen, in groepen waarin ze
verkeren etc. Daarnaast is onze samenleving er één van voortdurende informatiestromen en
bereikbaar (moeten) zijn. Dat laatste geldt in het bijzonder voor jongeren.
Het is daarom goed dat er ook plekken zijn waarin kinderen en jongeren zichzelf mogen en kunnen
zijn, en zich zondermeer gewenst, geaccepteerd en van waarde mogen weten. Naast het gezin is ook
de kerk zo’n plek. We denken dat wij als kerken jongeren iets kunnen bieden dat elders ontbreekt.
De kerk dient daarbij wel aan te sluiten bij de steeds zich weer wijzigende belevingswereld van
kinderen en jongeren. Dit vraagt iets van zowel de begeleiding als van de vorm en inhoud van
programma’s.
De PGB en PGH willen jeugd de ruimte bieden met als doel dat zij God en elkaar ontmoeten en
ontdekken.
Om dit doel te bereiken worden 4 pijlers benoemd, te weten:
samen;
aansluiting;
actie en
inhoud/Bijbel.
Samen:
1.
We werken samen, oud en jong;
2.
Je ontmoet (gelijkgestemde) leeftijdsgenoten;
3.
Je ontmoet andere generaties;
4.
Er is een jeugdhonk, er zijn frisdrank en zoutjes;
5.
Iedereen mag er zijn en doet ertoe.
Aansluiting:
6.
We zoeken je op, ook buiten de kerkmuren;
7.
We willen weten wat jou beweegt;
8.
We nemen jou serieus en kunnen om onszelf lachen;
9.
We kiezen vormen die aansluiten bij jouw belevingswereld.
Actie:
10.
11.
12.
13.

Je zult wat beleven!;
Je levert je eigen bijdrage;
Je zet je in voor anderen;
Het is kort en krachtig.

Inhoud/Bijbel:
14.
Je gaat op een creatieve manier aan de slag;
15.
Je leert de bijbel lezen en verbinden met je eigen wereld;
16.
We vertellen je verhalen voor het leven.
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Woorden die in het verlengde hiervan een rol spelen binnen het jeugdbeleid en waaraan activiteiten
getoetst worden, zijn:
betekenisvol, bezinning, gastvrij/uitnodigend, geborgenheid, herkenning, openheid, plezier,
prikkelen en verbinding.
Wat willen we kinderen en jongeren bieden en wat kunnen ze van ons verwachten?
Daarop wordt hieronder per leeftijdscategorie ingegaan. Want we willen voor iedereen, die ons
zoekt, iets te vinden hebben en daartoe laagdrempelig zijn.
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2.

Jeugdwerk per leeftijdscategorie

2.1
De jongste jeugd
Uitgangspunt is dat we denken ook de allerjongsten iets te bieden te hebben. Dat begint al met de
pastorale zorg rondom geboorte en doop (doopcatechese). Daarnaast willen van onderop
gemeenteopbouw realiseren. Bij de allerjongsten komen immers direct de ouders in beeld en vaak
ook de opa’s en oma’s. Drie generaties dus.
Voor de allerjongsten is er daarom ‘Kerk op schoot’ dat zich in een toenemende populariteit mag
verheugen. De ervaring tot nog toe is dat deze activiteit goed aansluit bij de beleving van de kinderen
in de leeftijd tot 4 jaar. Voordeel is ook dat ouders en/of grootouders, die ‘iets’ met geloof hebben of
willen, elkaar bij deze dienst ontmoeten. Door ‘ Kerk op schoot’ komen God en Bijbelverhalen binnen
bij zowel de kinderen zelf als het gezin waar zij onderdeel van uitmaken. Ook kunnen zij zich door
‘Kerk op schoot’ thuis gaan voelen in de kerk. Daarnaast vormt deze dienst een goede aansluiting op
de kindernevendienst.
Het besluit om ‘Kerk op schoot’ voortaan op zondagmiddag te laten plaatsvinden in de Dorpskerk in
Heemskerk, is een goede zet gebleken. Het is verheugend om te zien dat deze activiteit goed
aansluit bij de jongste kinderen en dat er ook (groot)ouders die rand- of buitenkerkelijk zijn, naartoe
komen met hun (klein)kind(eren).
We willen dan ook doorgaan met ‘Kerk op schoot’ en dat faciliteren. Aandacht zal worden besteed
aan de gevoelsmatige drempel voor (groot)ouders die kerken in Beverwijk om voor ‘Kerk op schoot’
de Dorpskerk in Heemskerk te bezoeken. Een mogelijkheid is om ‘Kerk op schoot’ ook per toerbeurt
in een van de kerken van Beverwijk te houden.
Verder is er voor de allerjongste groep de mogelijkheid tot het gaan naar de crèche tijdens de
kerkdienst. In Heemskerk is er iedere zondag crèche, in Beverwijk is er crèche op aanvraag.
2.2
Kinderen in de basisschoolleeftijd
Uitgangspunt is dat deze leeftijdsgroep in vergelijking met de andere het meest openstaat voor
datgene dat we als kerken te bieden hebben. De open en ontvankelijke houding van deze
leeftijdsgroep staat daar borg voor. Ook hebben kinderen van deze leeftijd over het algemeen nog
geen volle agenda.
De kinderen in de basisschoolleeftijd, van wie de ouders kerkelijk meelevend zijn, komen in het
algemeen regelmatig naar de kerk. De kindernevendienst blijkt voor hen nog steeds een goede vorm.
Overleg en afstemming tussen predikant en KND-leiding is daarbij van belang. Ook het moment met
de predikant voorafgaand aan het naar de kindernevendienst gaan, is van belang. Daarbij is het
belangrijk dat dit moment een inhoudelijke invulling heeft en een vorm die de kinderen begrijpen en
boeit. Ook is het goed als kinderen zo nu en dan op de een of andere wijze participeren in de dienst.
Zowel voor henzelf als voor de overige gemeenteleden. Laatstgenoemden waarderen dat ook over
het algemeen. Met degenen onder hen voor wie dat niet geldt, zal vanuit de kerkenraden steeds
weer het gesprek moeten worden aangegaan.
Kindernevendienst, het moment daaraan voorafgaand en het waar mogelijk en passend participeren
van kinderen in de dienst willen we daarom continueren. Dat geldt ook voor de projecten tijdens de
christelijke hoogtijdagen als Pasen en Kerst. Over die projecten zullen ouders en kinderen tijdig
geïnformeerd worden. Dat vormt meteen een contactmoment vanuit de kerk.
Het is goed om naast datgene wat er in en rond de zondagse dienst gebeurt, ook inhoudelijke
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activiteiten aan te bieden. Op korte termijn hopen we Avondmaals- en doopcatechese aan te bieden.
Aansluitend op de diensten, inhoudelijk interessant voor kinderen. Juist samen met ouders en
kinderen in gesprek gaan over deze en soortgelijke onderwerpen kan een mooie uitbreiding van het
huidige programma zijn.
Daarnaast en uiteraard dient ‘ Basics’ (basiscatechese) in dit kader genoemd te worden. Kinderen die
lid zijn van onze kerken en in groep 7 en 8 van de basisschool zitten, worden daarvoor uitgenodigd.
Via ‘Basics’ doen zij kennis op over kerk, religie(s), geloof en de relatie daarvan met de wereld en hun
leven.
In de komende tijd willen we nadenken over (het ontwikkelen van) een inhoudelijke activiteit voor de
kinderen in de basisschoolleeftijd analoog aan ‘Kerk op schoot’ voor de jongsten en ‘Bijbelverhalen in
de kroeg’ voor de tieners. Dat zou als activiteit buiten de zondagse dienst ook voor deze
leeftijdsgroep iets kunnen toevoegen. Ook kan gedacht worden aan activiteiten met sport- en
spelelementen.
Het moment van de overgang van de basisschoolleeftijd naar de tienerleeftijd is een cruciale.
Voorkomen moet worden dat we jongeren dan kwijtraken. De volgende elementen zijn daarbij van
belang:
ten minste voor een deel continuïteit in de leiding;
bestaande groepen zoveel mogelijk in tact houden;
qua activiteiten inhoudelijk en qua tijdsbeslag aansluiten bij de nieuwe levensfase van de
middelbare school;
bereikbaar zijn: waar nodig een luisterend oor bieden;
ouders handreikingen bieden in de geloofsopvoeding.
Mede in dit kader wordt ook nagedacht over een ontmoetproject voor jonge tieners, zoals dat in
Heemskerk gestalte is gegeven voor de oudere tieners.
Er zijn ook kinderen buiten de kerk.
De ‘kerkelijke kinderen’ zelf zouden ingezet kunnen worden om leeftijdsgenoten te betrekken bij het
jeugdwerk. Ideeën daarbij zijn het organiseren van vriendjes-en-vriendinnetjesdagen en het
meedoen aan de hierboven beschreven buitenkerkelijke activiteiten voor deze leeftijdsgroep.
Daarnaast willen we contact opnemen met (protestants-)christelijke scholen in Beverwijk en
Heemskerk om na te gaan hoe we elkaar kunnen aanvullen/versterken: bijdragen aan
identiteitsvorming en pastorale zorg, leerlingen en ouders betrekken bij activiteiten (schoolvieringen,
Sirkelslag, Basics, geloofsopvoeding, diaconaal project e.d.)
Nu het tienerwerk en het jeugdwerk onder de iets oudere jeugd goed loopt en op eigen kracht
verder kan, zal de focus binnen het jeugdwerk in de komende jaren worden verlegd naar de groep
tot 12 jaar. De begeleiding van Basics, KND-groep, Kerk op Schoot worden daarbij betrokken.
2.3
Tieners
Als kerk staan we voor de steeds grotere uitdaging om jongeren betrokken te houden en te krijgen
bij God en geloof en hen te ondersteunen in hun zoektocht in de wereld. De kerk is voor veel
jongeren immers niet meer de logische plaats om aan te kloppen met hun levensvragen. Kerkelijke
activiteiten zijn veelal geen serieus alternatief voor werken, uitgaan, sporten en andere vormen van
maatschappelijk leven en vrijetijdsbesteding. Tegelijkertijd menen we dat we hen toch essentiële
dingen kunnen aanreiken.
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Binnen het tienerwerk staat de Bijbel niet per definitie centraal3. Het draait om activiteiten die op de
een of andere wijze inspireren dan wel tot nadenken stemmen. Dat kunnen uiteraard ook
Bijbelverhalen zijn. Voor deze leeftijdsgroep is het belangrijk dat er in de activiteiten een balans is
tussen inhoud en ontspanning.
Willen de activiteiten aansluiten bij tieners dan is het qua tijdstip belangrijk dat die activiteiten
plaatsvinden buiten de zondagmorgen. Deze leeftijdsgroep komt over het algemeen weinig tot niet
meer naar de zondagse diensten. Dat betekent ook dat jeugd- en jongerendiensten niet meer van
deze tijd zijn, afgezien van een enkele dienst als de overstapdienst. Voor het kleine aantal tieners, dat
wel bij de kerkdiensten aanwezig is, met nagedacht worden over hoe de diensten ook voor hen
aantrekkelijk en interessant te houden.
Voor die gemeenteleden die zondags regelmatig naar de kerk gaan, is het goed te beseffen dat
tieners wel deelnemen aan activiteiten van de kerk ook al zijn zij veelal niet in een kerkdienst
aanwezig. Maar dus toch meelevend kerklid zijn.
In de praktijk is gebleken dat als jongeren tot in ieder geval hun 16e jaar blijven deelnemen aan
kerkelijke activiteiten de kans groot is dat zij daarna op de een of andere wijzen bij de kerk betrokken
blijven. Ook is gebleken is dat het succes van een aantal activiteiten die nu zijn ontwikkeld voor en
worden aangeboden aan de tieners voor een belangrijk deel te danken is aan de leiding.
Geïnspireerde leiding, die de jongeren en hun belevingswereld begrijpen, is daarom van groot
belang.
Daarnaast is het laten doen van klussen en klusjes door jongeren van belang: het geeft
betrokkenheid bij de kerk. Dat kan tijdens de dienst (basisschoolleeftijd), maar ook daarbuiten
(tieners).
Voor de jongeren uit Beverwijk kan het een drempel zijn met enige regelmaat naar Heemskerk te
moeten gaan. Anderzijds vloeien de burgerlijke gemeenten Beverwijk en Heemskerk zo in elkaar over
dat in de praktijk blijkt, dat de jongeren zelf er niet veel moeite mee hebben. Wel dient op dit punt
steeds de vinger aan de pols gehouden te worden en blijft het een aandachtspunt (welke locatie
wordt voor welke activiteit gekozen?) ook in de communicatie. Niet in de laatste plaats vanwege de
beleving op dit punt van sommige niet-jongeren in onze kerken.
2.4

18+

Is er ook beleid nodig voor de jongeren van 18 jaar en ouder? De ervaring heeft geleerd van wel. Wat
belangrijk is gebleken voor jongvolwassenen is dat zij samen met leeftijdsgenoten het gesprek
aangaan over zingeving/dingen die ertoe doen in het/hun leven. Een gesprek dat niet of anders
gevoerd wordt elders.
Een gesprek in deze zin is van waarde voor eigenlijk alle leeftijdscategorieën. Zo is er in Heemskerk
voor de volwassenen - maar ook tieners en jongvolwassenen zijn daar uiteraard welkom –
‘Bijbelverhalen voor Heemskerkers’. De pendant daarvan voor de 18-plussers is ‘ Kerk in de kroeg’:
gespreksavonden in de laagdrempelige en sfeervolle omgeving van een lokaal café-restaurant. Een
activiteit die enorm is aangeslagen in de afgelopen jaren.
Het contact houden als kerken met 18-plussers heeft ook nog de volgende toegevoegde waarde. Het
contact met deze groep maakt dat jongeren van deze leeftijd behouden kunnen blijven voor de kerk
en dat tevens continuïteit bewerkstelligd kan worden door 18-plussers waar mogelijk te laten
doorstromen naar de tienerleiding.

3

Voor de tienerleiding is de Bijbel wel inspiratiebron.
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3.

Overige zaken

3.1
Leiding
Naast de predikanten, die betrokken zijn bij delen van het jeugdwerk, hebben we tot de zomer van
2016 een jongerenwerker vanuit JOP werkzaam gehad binnen onze gemeenten. Hij heeft veel in gang
gezet. Met name het tienerwerk staat nu. Overigens is dat niet alleen zijn verdienste, maar ook van
de betrokken jeugdleiding.
Met hetgeen dat in gang is gezet kunnen de stuurgroep en de jeugdouderlingen zelfstandig verder.
De meeste dingen lopen, er is ervaring opgedaan en er liggen blauwdrukken voor activiteiten.
Nu dat zo is, wordt voor de komende tijd afgezien van de inzet van een jongerenwerker. Waarbij ook
is overwogen, dat onze ervaringen met Jop-jeugdwerkers niet geheel positief zijn. Ook het feit dat
de Jop-jeugdwerkers vaak ver buiten de IJmond wonen, is in de praktijk een nadeel gebleken.
Waar professionele ondersteuning toch nodig blijkt, kan die op projectbasis of – als dat weer nodig
blijkt – structurele basis worden ingehuurd.
Het is belangrijk dat de alle vrijwilligers in het jeugdwerk goed zijn toegerust. Waar nodig worden via
de eigen professionals (predikanten) of vanuit de landelijke kerk /Jop informatie/trainingen/
cursussen gegeven/aangeboden over thema’s die aansluiten bij het eigen werkveld/
leeftijdscategorie.
Zoals al eerder gesteld is het ook van belang dat oudere tieners doorstromen naar de tienerleiding.
Zowel voor de continuïteit van het jeugdwerk als voor hun eigen blijvende betrokkenheid.
Hierboven werden de stuurgroep en de jeugdouderlingen genoemd. De stuurgroep is
verantwoordelijk voor de uitvoering en de afstemming van het jeugdwerk. In de stuurgroep zijn zo
mogelijk alle geledingen van het jeugdwerk (de jongste kinderen, de kinderen in de leeftijd van 4 tot
en met 12 jaar, de tieners) betrokken. De kerkenraden zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het
jeugdbeleid. De beide jeugdouderlingen zijn de vertegenwoordigers van respectievelijk de
kerkenraad van de PGB en die van de PGH in de stuurgroep. Zij houden de kerkenraden op de hoogte
van hetgeen aan de orde is op het terrein van het jeugdwerk en wat speelt binnen de stuurgroep en
stemmen zo nodig actuele zaken met hun kerkenraad af.
Afstemming tussen de kerkenraden van de PGB en de PGH is ook nodig. In beleidsmatige zin en in
communicatieve zin. Dat laatste zowel voor wat betreft de communicatie binnen de kerkenraden als
vanuit de kerkenraden naar de gemeenten (Samenklank, internet). Naast de jeugdouderlingen, ligt
hier vooral een taak voor die kerkenraadsvoorzitters met het jeugdwerk in hun portefeuille.

3.2
Randvoorwaarden
De beide kerkenraden dragen er zorg voor, dat er voldoende middelen zijn voor de uitvoering van
het jeugdwerk. Daarbij inbegrepen uiteraard ook financiële middelen. Daartoe wordt ook steeds een
onderbouwd beroep gedaan op het Wezenfonds.
In de Dorpskerk in Heemskerk is een jeugdhonk ingericht. Hoewel dat jeugdhonk nog nader moet
worden aangekleed, hebben de tieners daarmee een eigen plek. Dat is belangrijk en wordt
gecontinueerd.
Zoals al gezegd kan het voor jongeren uit Beverwijk een drempel zijn om met enige regelmaat naar
Heemskerk te moeten gaan. Anderzijds vloeien de burgerlijke gemeenten Beverwijk en Heemskerk zo
in elkaar over dat in de praktijk blijkt, dat de jongeren zelf er niet veel moeite mee hebben. Wel dient
op dit punt steeds de vinger aan de pols gehouden te worden en blijft het een aandachtspunt (welke
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locatie wordt voor welke activiteit gekozen?) ook in de communicatie. Niet in de laatste plaats
vanwege de beleving op dit punt van sommige niet-jongeren in onze kerken.

3.3
Communicatie
Over de communicatie tussen de kerkenraden en tussen de kerkenraden en de stuurgroep is
hierboven al gesproken.
Voor een goede communicatie met ouders en tieners is het beschikken over hun telefoonnummers
en e-mails van groot belang. Want daarmee kan efficiënt gecommuniceerd kan worden over
activiteiten. Ook de websites van beide kerken kunnen daarbij een rol vervullen.
In de praktijk is gebleken dat gebruik van Facebook het nodige kan toevoegen. Zowel vanuit de
predikanten als de jeugdleiding zijn via dit sociale medium laagdrempelige contacten met jongeren
mogelijk en blijft zicht bestaan op hun wel en wee. Ook andere sociale media kunnen daartoe benut
worden.
Ten slotte is het van belang vanuit het jeugdwerk goed te communiceren over wat er op het terrein
van het jeugdwerk allemaal gebeurt. Mede omdat 12-plussers niet of nauwelijks op zondag in de kerk
komen en veel jeugdactiviteiten buiten de eredienst plaatsvinden onttrekt een deel van de jeugd en
van het jeugdwerk zich aan het zicht van oudere kerkgangers/gemeenteleden. Communicatie via
Samenklank en website wordt daarom van belang geacht alsook via gemeenteavonden en ‘ bijpraatmomenten’ na een kerkdienst.

4.

Tot slot

Vanuit het veld was een aantal jaar geleden de behoefte ontstaan om als PGB en PGH samen te
werken en activiteiten te bundelen.
De tieners, die deelnemen aan de activiteiten, hebben dit van het begin af aan toegejuicht. In het
verlengde daarvan gingen de gemeenten steeds meer wennen aan het gezamenlijk uitvoeren van het
jeugdwerk.
Met het maken van dit beleidsplan is de samenwerking "op de vloer" nu ook formeel gefundeerd
vanuit de beide kerkenraden.
Het is nu aan de stuurgroep om samen met allen die bij het jeugdwerk betrokken zijn dit beleidsplan
jaarlijks te vertalen in een jaarplan.
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Bijlage: Kerkorde & jeugdwerk
DE ROEPING VAN KERK EN GEMEENTE
De geestelijke vorming
Artikel XI
3. De geestelijke vorming van de jonge gemeenteleden vindt plaats
in de geloofsopvoeding thuis en in de gemeente, en in het werk met en ten behoeve van de jeugd.
4. De gemeente heeft de opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de jongeren op
school en in andere instellingen waar zij worden gevormd en onderwezen, en zij zoekt naar
mogelijkheden om het geloof tot uitdrukking te brengen in de sociale en culturele verbanden waarin
de jeugd zich oriënteert.
5. Door catechese wordt kerkelijk onderricht gegeven aan de jonge leden van de gemeente en verder
aan allen die dit onderricht verlangen.

ORDINANTIE 8 DE MISSIONAIRE, DIACONALE EN PASTORALE ARBEID VAN DE GEMEENTE
Artikel 4. De pastorale arbeid
2. Deze pastorale opdracht betreft zowel de leden van de gemeente, de niet-gedoopte kinderen van
leden van de gemeente en hen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente, als ook anderen
die herderlijke zorg behoeven.

ORDINANTIE 9 DE GEESTELIJKE VORMING
I. DE LERENDE GEMEENTE
Artikel 1. De gemeente als lerende gemeente
1. De gemeente geeft onder leiding van de kerkenraad in vorming en toerusting, catechese en
jeugdwerk gestalte aan het blijvend proces van geestelijke vorming waarin alle generaties betrokken
zijn.
Artikel 2. Vorming en toerusting
2. De gemeente is, vanwege haar betrokkenheid bij de doop, medeverantwoordelijk voor de
geloofsopvoeding van kinderen en de geestelijke vorming van jongeren in de gemeente en schept
mogelijkheden om deze te stimuleren en te steunen.
IV. HET JEUGDWERK
Artikel 6. Werk met en ten behoeve van de jonge gemeenteleden
1. De gemeente geeft er blijk van naar haar jonge leden te willen luisteren en voert een op hun
situatie afgestemd beleid.
2. In dit beleid is de deelname van jongeren in de eredienst opgenomen en hebben missionaire,
diaconale en pastorale activiteiten van en voor jongeren een plaats.
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3. De gemeente geeft in dit beleid uitdrukking aan haar medeverantwoordelijkheid voor de vorming
en toerusting van de jeugd.
4. Het werk met en ten behoeve van de jeugd in de gemeente krijgt gestalte zowel in het eigen
kerkelijk jeugdwerk als in het werk van jeugdorganisaties waarmee de gemeente contacten
onderhoudt.
5. De verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het werk met en ten behoeve van de jeugd wordt
verricht, berust bij de kerkenraad.
Artikel 7. Medewerking aan de geestelijke vorming van de jeugd
1. De gemeente heeft de opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de jeugd waar
deze wordt gevormd en onderwezen, met name in huis en school, en zoekt het geloof tot uitdrukking
te brengen in de sociale en culturele verbanden waarin de jeugd zich oriënteert.
2. De gemeente bevordert het gesprek en de samenwerking tussen kerk en school.
3. Deze opdracht van de gemeente krijgt onder meer gestalte in het verzorgen van en het verlenen
van medewerking aan godsdienstonderwijs en geestelijke vorming in onderwijsinstellingen en het
onderhouden van contacten met het christelijk onderwijs.
4. De gemeente zal, bij voorkeur in samenwerking met andere gemeenten en kerkelijke
gemeenschappen, de mogelijkheden onderzoeken en gebruiken om in de media waardoor jongeren
worden bereikt, vragen van geloof en leven aan de orde stellen.
5. Krachtens haar missionaire opdracht tracht de gemeente met name in haar pastorale en diaconale
activiteiten voorzieningen te scheppen voor jongeren die deze behoeven.
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