
VERBINDING MET GOD, JEZELF en de ANDER 

Beleidsplan vs 2.0 Jeugdwerk 0-25 jaar PKN gereformeerd & Hervormd Damwald 

 

Over 10 jaar: 

1. Jongeren willen we een kans bieden om een positief Godsbeeld te krijgen en Jezus te leren 

kennen. 

a. God leren kennen is verbonden (worden/ zijn) met God; hoe jij naar God kijkt. 

b. We hebben elkaar nodig om te groeien in ons geloof; samen God vinden. 

c. Je mag steeds meer ontdekken dat Jezus in jou woont; Hoe God naar jou kijkt. 

d. Dit betekent dat we ook inhoud bieden waardoor zij Jezus kunnen leren kennen. 

e. Dit betekent ook dat wij Jezus steeds beter leren kennen. 

 

2. Relationeel jongerenwerk 

a. Dit begint bij onze relatie met Jezus. 

b. Dit betekent:  

i. Echte, persoonlijke verbinding met jeugd die een stap verdergaat.  

ii. Meer dan alleen club/ groep leiden 

iii. Een commitment vanuit de vrijwilligers 

c. Relationeel jongerenwerk begint bij relationeel vrijwilligerswerk. 

d. Veiligheid voor doelgroep en vrijwilliger. 

 

 

3. Groepen die met elkaar optrekken.  

a. Dit gaan we op verschillende manieren initiëren. 

i. Verbinding binnen de groepen. 

ii. Verbinding tussen groepen. 

b. Je kan denken aan leeftijdsgroepen (wat we eigenlijk al hebben) of 

interessegroepen. (andere manier van denken) 

c. Verbinding van jong en oud. 

 

4. Jeugdwerk voor iedereen; Missionair jongerenwerk. (open kerk/ gemeenschap) 

a. De komende beleidsperiode willen we dit samen meer onderzoeken en vormgeven. 

b. Dit betekent het omzien naar alle jeugd en een hart voor jongeren in de brede zin 

c. Dit vraagt om een specifieke vrijwilliger. 

 

5. Geïnspireerde leiders. 

a. Dit betekent een groeiende hechte groep vrijwilligers met ieder eigen kwaliteiten. 

b. Dit betekent momenten van inspiratie en ontmoeting. (Training & Coaching) 

 

6. Training & toerusting;  

Meegroeien, ontwikkelen, aansluiten bij de belevingswereld van jongeren 

a. Training op taakniveau 

b. Training op geloofsniveau 

c. Toerusting/ coaching: ouders, jeugdleiders, jeugdouderlingen, etc. 

 



 

7. Activiteiten die aansluiten bij de doelgroep en de drieslag ‘Verbinding’ in is verwerkt. 

a. Bv. Hoe verwerken we de drieslag ‘verbinding met God, Elkaar (ander) en jezelf 

binnen Younited? (Praktisch maken) 

Bv. Hoe verwerken we de drieslag binnen de Bernetsjerke/ Kingskids? (Praktisch 

maken. 

b. Dit betekent dat we dichtbij de doelgroep moeten staan. 

c. Dit betekent dat we goed moeten weten welke werkvormen aansluiten bij de 

doelgroep en de vrijwilligers. Dit moet altijd goed gezamenlijk geëvalueerd worden. 
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