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Samenvatting  
 
Aanleiding en doel 
De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Mariënberg wil graag relevant zijn in het (geloofs)leven van 
jongeren die lid zijn van de gemeente. Jarenlang leek het aanbieden van catechisatie en vereniging 
en het jaarlijks op huisbezoek gaan voldoende om jongeren verder te helpen met vragen over hun 
leven en geloof. Maar is dit ook nu nog voldoende? Worden de jongeren hierdoor echt bereikt? 
Hebben ze het gevoel onderdeel te zijn van de kerkelijke gemeente en geliefd te zijn om wie ze zijn? 
Of hebben deze jongeren behoefte aan andere dingen, andere vormen van gesprek? En hoe 
organiseer je dat dan? Het doel van dit jeugdbeleid is het geven van praktische handvaten voor het 
jeugdwerk in Mariënberg. 
 
Visie 
Hierbij is de volgende visie geformuleerd: 
“ De gemeente van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt te Mariënberg is een plek waar jongeren 
worden onderwezen, aangemoedigd, enthousiast gemaakt en begeleid in het leven als kind van God 
in deze wereld.”  
 
Kerngebieden 
Om niet te verdwalen in de vele activiteiten die in de kerk georganiseerd worden, zijn deze 
activiteiten ondergebracht in een aantal kerngebieden. Deze kerngebieden zijn onderwijs, 
gemeenteopbouw, geloofsopvoeding en evangelisatie. 
 
Doelen 
Aan de hand van bovenstaande kerngebieden zijn de volgende doelen gesteld: 

- Jongeren leren God kennen met hun hart, hoofd en handen.  
- Jong en oud moedigen elkaar aan in het leven als kind van God.  
- De GKV van Mariënberg ondersteunt ouders in de geloofsopvoeding van hun kinderen.  
- Jongeren laten in hun leven vrijuit zien kind te zijn van God. 

 
Aan deze doelen zijn acties verbonden die helpen om de doelen te halen. Een uitgebreide 
beschrijving hiervan vindt u in hoofdstuk 5 van dit rapport. 
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1. Inleiding  
 
In dit eerste hoofdstuk van het jeugdbeleid zal de gemeente van Mariënberg geschetst worden. Ook 
zal er meer inhoudelijk ingegaan worden op de vragen waar de gemeente voor staat en wat het 
uiteindelijke doel is van dit rapport. Wanneer er in dit rapport over ‘we’ gesproken wordt, dan wordt 
hiermee de taakgroep jeugdbeleid bedoeld. Een uitgebreide beschrijving van deze taakgroep vindt u 
in bijlage 1. 
 

1.1 Aanleiding 
‘Jongeren zijn als hittezoekende raketten: ze gaan daarheen waar de warmte is. Ze zijn óf volslagen 
onverschillig, óf vol passie: met overgave storten ze zich in verliefdheid, sport, feesten, of in geloof.’ 
(Van der Heijden, 2012, P. 33)1 
 
Een quote uit het boek ‘kerk voor een nieuwe generatie’ die past bij (een groot deel van) de jongeren 
van Mariënberg. We hebben het hier dan over jongeren tussen de 12 en 22 jaar oud. Ze leven in een 
wereld waarin er van alles op hen afkomt en waarin de keuzes die ze moeten maken enorm zijn. Aan 
alle kanten wordt aan hen getrokken en er wordt van ze gevraagd prioriteiten te stellen. De jongeren 
vragen zich af wat het nut is van alles en wat hierin waarheid is. Op basis van het antwoord dat ze 
kunnen geven op deze vraag worden vaak keuzes gemaakt. Deze jongeren wensen meer uitleg over, 
toelichting op en verantwoording van het geloof. Dit alles moet komen van ouders, maar ook vanuit 
de kerk. En het moet allemaal in de praktijk zichtbaar zijn.  
Bij deze jongeren is er sprake van veel twijfel over van alles, ook over het geloof. De jongeren zijn aan 
het veranderen, zowel lichamelijk als geestelijk, dit brengt veel onzekerheid met zich mee. Het 
groepsgebeuren is voor hen erg belangrijk, in deze groep wordt hun onzekerheid namelijk bevestigd 
of ontkracht. 
Over deze jongeren wordt vaak gezegd dat ze de kerk van de toekomst zijn. Tegelijkertijd hebben ze 
op dit moment veel vragen. Waar kunnen ze terecht met hun vragen? Kunnen ze deze vragen stellen 
tijdens catechisatie en vereniging? Tijdens het jaarlijkse huisbezoek? Ervaren ze de ruimte en vrijheid 
om deze vragen te stellen? De jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin keuzes van hen worden 
verwacht. Keuzes op allerlei gebieden, ook op het gebied van het geloof. Welke middelen bieden wij 
aan om hen te helpen hun keuzes te maken? Deze jongeren zijn namelijk niet alleen de kerk van de 
toekomst, maar ze zijn ook volop lid van de gemeente vandaag! Een lid die vragen heeft en graag 
opgebouwd wil worden door de gemeente. Een lid dat op zoek is naar warmte en naar 
enthousiasme. Vinden ze deze warmte en dit enthousiasme in de kerk? 
Jarenlang leek het aanbieden van catechisatie en vereniging en het jaarlijks op huisbezoek gaan 
voldoende om deze jongeren verder te helpen met hun vragen. Tegenwoordig wordt de oplossing 
vaker gezocht in een jeugdwerker of een jeugdouderling, iemand die gemakkelijk contact kan maken 
met jongeren. Maar is dit afdoende? Worden de jongeren hierdoor echt bereikt en hebben ze het 
gevoel dat ze vragen over geloof en kerk mogen stellen zonder veroordeeld te worden? En mogen 
die vragen overal gesteld worden, in het geheel van de gemeente of alleen bij de jeugdwerker? 
Hebben ze het gevoel echt onderdeel te zijn van de kerkelijke gemeente en geliefd te zijn om wie ze 
zijn? Of hebben deze jongeren behoefte aan compleet andere dingen, andere vormen van gesprek? 
En hoe organiseer je dat dan? Dit zijn vragen die spelen in de gemeente van de GKV te Mariënberg.  
 
 
 
 

                                                           
1 Heijden van der, S.(2012). Kerk voor een nieuwe generatie. Zoeken naar een kerk waarin jongeren geloven 
Heerenveen: Medema 
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1.2 GKV Mariënberg 
Het gaat hier over de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt van Mariënberg. Deze gemeente bestaat uit 
ongeveer 810 leden. Ruim de helft van deze leden is nog geen 30 jaar oud. Ongeveer 150 leden 
vallen in de doelgroep van 12-22 jaar oud. Het is een streekgemeente met leden uit onder andere 
Mariënberg, Diffelen, Sibculo, Beerze en Beerzerveld.  
 
Door middel van enquêtes en gesprekken is er onderzoek gedaan naar hoe de gemeente naar 
zichzelf kijkt en hoe verschillende gemeenteleden hun geloof beleven. Hieruit is naar voren gekomen 
dat de gemeente zichzelf beschrijft als traditioneel, iets wat terug te zien is in hoe één en ander is 
georganiseerd. De gemeente heeft één fulltime predikant en een kerkelijk werker die werkt voor 
0,65 fte. De taken van de predikant bestaan in hoofdlijnen uit de wekelijkse prediking en het afleggen 
van pastorale bezoeken. Daarnaast geeft hij één avond in de week catechisatie en is hij beschikbaar 
voor alles wat er vanuit de gemeente op hem afkomt. De taak van de kerkelijk werker bestaat uit het 
jongerenwerk en het afleggen van pastorale bezoeken. De gemeente is verdeeld in twaalf wijken, aan 
elke wijk zijn een diaken en een ouderling verbonden. Zij dragen zorg voor het jaarlijkse huisbezoek 
en het besturen van de gemeente. 
Ook zijn er een aantal commissies in de kerk, zo is er een commissie van beheer, een orgelcommissie, 
een liturgiecommissie, een beamercommissie, een zendingscommissie en een 
evangelisatiecommissie. Voor de ouderen zijn er meerdere mogelijkheden om een vereniging te 
bezoeken. Er zijn meerdere mannen- en vrouwenverenigingen, maar hier wordt weinig gebruik van 
gemaakt.  
 
Wat betreft het jeugdwerk is er een catecheseteam, een oudervereniging en een jeugdcentrale. 
Eerder was er ook een commissie jeugdbeleid, maar deze commissie is sinds kort samengevoegd met 
de jeugdcentrale. Zoals de naam al zegt is het catecheseteam verantwoordelijk voor de catechese. 
De oudervereniging is verantwoordelijk voor de verenigingen van de jongeren in de leeftijd van 12-16 
jaar oud. De jeugdcentrale is verantwoordelijk voor de vereniging van jongeren van 16 jaar en ouder. 
Ook is de jeugdcentrale verantwoordelijk voor de sooscommissie, deze commissie organiseert 
ontspannende activiteiten voor de 16+ jongeren. 
In 2010 is er een jeugdbeleid geschreven. In dit jeugdbeleid is als visie geformuleerd: “Jongeren 
groeien op in een gelovige gemeente van Jezus Christus”. Het doel van dit jeugdbeleid was het 
vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij Christus’ gemeente op zowel persoonlijk als 
gemeentelijk gebied. Op persoonlijk vlak zou dit moeten leiden tot het vormen van de eigen 
identiteit in relatie tot God en het willen navolgen van Jezus Christus. Op gemeentelijk vlak moest dit 
leiden tot het leren kennen van en verantwoordelijkheid dragen voor de eigen plaats in de 
gemeente. Dit jeugdbeleid richtte zich vooral op de jongeren van 16 jaar en ouder, en in tweede 
instantie op de jongeren van 12 tot 16 jaar oud. Uiteindelijk is er weinig actie ondernomen op de 
aanbevelingen vanuit het rapport. 
In praktijk is het jeugdwerk op het moment zo ingericht dat elke jongere vanaf twaalf jaar oud 
catechisatie kan volgen tot het moment waarop hij/zij belijdenis doet. Daarnaast is er voor alle 
jongeren de mogelijkheid om een vereniging te bezoeken. De 12-16 jarigen zijn per leeftijdsgroep 
ingedeeld, vanaf 16 jaar en ouder worden de leeftijdsgroepen door elkaar gegooid. De 16+ 
vereniging wordt minder bezocht dan de jongere verenigingen. Om dit te verbeteren is er met ingang 
van september 2015 gekozen voor een vernieuwde opzet van de 16+ vereniging. Dit initiatief is goed 
ontvangen en de start hiervan is positief. 
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1.3 Probleemschets 
Op basis van het gedane onderzoek kan er een probleemschets geformuleerd worden. Het woord 
‘probleem’ kan weerstand opwekken, dit woord zou namelijk betekenen dat er echt iets mis is in de 
gemeente van Mariënberg. Toch willen we dit woord wel gebruiken, het stelt de situatie scherp en 
dat kan meehelpen in het duidelijk beschrijven van de huidige situatie. Doelstellingen zijn niet altijd 
even duidelijk. Om ervoor te zorgen dat de opdracht niet vaag is en mogelijk allerlei doelstellingen 
open laat, vindt u hier een probleemschets. Op deze manier proberen we de probleemstelling helder 
te krijgen. Vragen waar we (taakgroep jeugdbeleid) hierin een antwoord op willen geven zijn: 
- Wat wordt gezien als eventueel probleem? 
- Waarom is het een probleem? 
- Voor wie is het een probleem? 
- Hoe groot is het probleem? 
 
1.3.1 Wat wordt gezien als probleem? 
Het probleem heeft verschillende kanten, we schetsen er hier twee.  
 
Aan de ene kant is er een groep jongeren die erg enthousiast is en op zoek is naar enthousiaste 
gelovigen om zich heen. Op zich is dit erg positief, maar onduidelijk is wat de kerk hieraan bijdraagt. 
Ondanks de structuur en de aangeboden activiteiten in de kerk, is het moeilijk te bepalen welk effect 
dit jongerenwerk heeft op het leven van deze jongeren. Helpt het echt in de geloofskeuze die de 
jongeren (later) maken en hoe is de relatie tussen de jongeren en God op dit moment? In de kerk 
heerst een structuur en cultuur waarin er over deze zaken weinig wordt gepraat en gedeeld. Zo blijkt 
enthousiasme over het geloof weinig zichtbaar in de gemeente, zowel bij jongeren als bij ouderen. 
Dit enthousiasme wordt meer bij elkaar gezocht. Uit de praktijk blijkt dat wanneer de jongeren dit 
binnen de kerk niet vinden, ze dit gaan zoeken buiten de kerk door middel van het bezoeken van 
evenementen en Bijbelstudie/gespreksgroepen. Dit feit op zich is geen probleem, maar de gemeente 
betreurt het dat jongeren datgene wat ze zoeken, blijkbaar niet binnen de gemeente van Mariënberg 
kunnen vinden. Ze is bang dat jongeren op deze manier (steeds meer) op afstand komen te staan van 
de kerk. 
 
Aan de andere kant is er een groep jongeren dat alles wel prima lijkt te vinden en zich nergens druk 
over lijkt te maken, al helemaal niet over het geloof. De meeste van deze jongeren doen netjes mee 
met datgene wat van hen verwacht wordt (kerkgang, catechisatie, vereniging) maar het geloof lijkt 
niet erg te leven. In gesprek en in hun leven laten ze blijken dat ‘geloof’ voor hen iets is voor later, 
het is iets wat nu nog niet relevant hoeft te zijn in hun leven.  
 
1.3.2 Waarom is het een probleem? 
Deze vraag is belangrijk om te stellen, het helpt ons na te denken over wat wij vinden van de feiten 
die hierboven beschreven staan. Vinden we dit echt een probleem? Waarom vinden we dat dan? 
De kerk van Mariënberg vindt het een probleem omdat zij belang hecht aan het geloof in God. In God 
ligt het leven geborgen en bij Hem is eeuwig leven te vinden. De kerk wordt als middel gezien om 
deze God te leren kennen en een relatie met Hem te krijgen. Wanneer ze deze rol niet kan spelen in 
het leven van jongeren, voldoet ze niet aan de taak die de kerk heeft. 
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1.3.3 Voor wie is het een probleem? 
Voor meerdere mensen/groepen is dit een probleem. Zo is dit een probleem voor de kerkenraad van 
de GKV van Mariënberg omdat de kerkenraad het als zijn taak ziet om de jongeren in geloof te 
ondersteunen en begeleiden. Dit betekent dat hij nu met de vraag zit hoe hij contact kan houden met 
de jongeren en hen zo beter kan ondersteunen en begeleiden in het geloof. Hoe kan de kerkenraad 
ervoor zorgen dat de kerk een plek is die jongeren ervaren als relevant voor hun (geloofs)leven? Voor 
de verschillende jeugdwerkcommissies (catecheseteam, oudervereniging en jeugdcentrale) is dit een 
probleem omdat zij het tot hun taak zien om jongeren te onderwijzen en te enthousiasmeren in het 
geloof. Deze commissies vragen zich nu af hoe zij dit kunnen verbeteren en deze jongeren beter 
kunnen begeleiden in het leven als kind van God. Voor de ouders van deze jongeren is het een 
probleem (ook al zal niet elke ouder dit zo ervaren) omdat zij de taak op zich gekregen hebben hun 
kinderen voor te leven hoe het is om met God te leven. Dit is niet altijd gemakkelijk voor ze en vaak 
kunnen ouders de steun van de kerk hierin goed gebruiken, steun die ze niet altijd krijgen. Niet alle 
leden van de gemeente zullen dit als een probleem zien, maar toch is het voor de gehele gemeente 
van deze jongeren een probleem. De hele gemeente is geroepen een voorbeeld te zijn in het leven 
met God. 
Voor de jongeren zelf is dit een probleem omdat het (voor een deel van de jongeren) frustrerend 
werkt dat ze niet altijd datgene in de kerk vinden wat ze zoeken. Dit kan voor afstand tot de kerk 
zorgen en het kan ervoor zorgen dat bepaalde jongeren hun heil ergens anders zoeken. De kans is 
aanwezig dat ze onderweg God en het geloof kwijt raken, ook al hoeft dit niet altijd het geval te zijn. 
 
1.3.4 Hoe groot is het probleem? 
Met deze vraag wordt bepaald of het probleem wel groot genoeg is om in te investeren. Er wordt 
hierin onderscheid gemaakt tussen een vraagstuk, een probleem of een crisis. Een vraagstuk houdt in 
dat het helemaal niet zo slecht gaat, maar dat er wel verbetering mogelijk is. Een probleem houdt in 
dat de situatie moet verbeteren, anders zal het van kwaad tot erger gaan. Er is geen sprake van acute 
noodzaak, maar er moet wel echt iets gebeuren. Bij een crisis moeten er acuut maatregelen 
genomen worden, het kan zo echt niet langer (Nathans, 1992, P. 173).2 
In dit geval is er sprake van een probleem. Jongeren lijken in de gemeente van Mariënberg niet 
datgene te kunnen vinden wat ze wel zoeken, namelijk enthousiasme en openheid. Wanneer dit te 
lang door blijft gaan zullen jongeren dit steeds meer buiten de kerk zoeken en zullen groepen 
jongeren langzaam uit beeld raken. Het feit dat jongeren zelf ook niet dat enthousiasme en die 
openheid laten zien is een vraagstuk. Er is zeker verbetering nodig, maar dit zal hand in hand gaan 
met verbetering aan de andere kant. Het ongeïnteresseerd zijn (of lijken) van andere jongeren is een 
probleem. Wanneer zij geloof nu niet relevant vinden, lopen ze het gevaar dit nooit relevant te gaan 
vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Nathans, H.(1992). Adviseren als tweede beroep. Deventer: Kluwer bedrijfswetenschappen 
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1.4 Doel 
Het doel van dit jeugdbeleid is het geven van praktische handvaten voor het jeugdwerk in 
Mariënberg. Dit jeugdbeleid moet gaan over hoe de gemeente van Mariënberg haar jongeren 
aanmoedigt in geloof. Het gaat over hoe jongeren binnen de gemeente onderwezen, begeleid en 
enthousiast gemaakt worden voor het leven als kind van God. Het gaat over hoe de gemeente 
meehelpt in het aanwakkeren van het vuur in de jongeren, zodat ze (gaan) branden voor God en dit 
uit willen stralen. Op deze manier zal de gemeente datgene wat ze uitdeelt en overbrengt weer terug 
krijgen, de overige gemeenteleden zullen zelf dan ook weer onderwezen, begeleid en enthousiast 
gemaakt worden. 
 
We richten ons in dit jeugdbeleid met name op de mensen die aanwezig zijn en enthousiast zijn of 
kunnen worden. We hopen op deze manier een sneeuwbaleffect te creëren waarbij het getoonde 
enthousiasme aanstekelijk werkt op hen die zich niet altijd lijken te interesseren voor het geloof. We 
zijn ons er bewust van dat we hiermee niet iedereen zullen bereiken. We zullen daarom naast alles 
wat er in dit jeugdbeleid wordt genoemd, door blijven denken over hoe we deze mensen kunnen 
aanspreken. We leggen ons er niet bij neer dat de afwezigen niet participeren in de gemeente, maar 
we denken dat we mogelijk een andere weg moet bewandelen om hen te bereiken. 
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2. De bijbel over jongeren en gemeente 
 
In een dergelijk beleid is het goed om te kijken wat de bijbel eigenlijk zegt over dit thema. We zien 
dan dat we de termen ‘jeugd’ en ‘jongere’ in de bijbel niet zoveel tegenkomen. We moeten rekening 
houden met een duidelijk cultuurverschil. In de tijd van de bijbel was je vanaf je twaalfde officieel 
volwassen. De godsdienstige opvoeding thuis was klaar. Er wordt van de jongere verwacht dat hij de 
bijbelse grondlijnen kent en beheerst en nu zelf verder groeit in geloof. Vandaar ook dat de bijbel 
vaker over kinderen spreekt dan over jongeren. Toch kunnen we vanuit de bijbel heel wat zeggen 
over jongeren en de gemeente. Hieronder willen we een aantal dingen uitlichten. 
 
Gods beeld 
We zijn allemaal gemaakt naar het beeld van God (Gen.1: 26-27). Elk mens is een unieke schepping 
van God de Vader, onze Schepper (Ps.139:13v.). Zo stralen we in heel ons leven iets uit van Gods 
wezen en karakter. We mogen iets laten zien van Gods wijsheid, trouw, enthousiasme en creativiteit. 
Dit hebben we allemaal niet van onszelf, maar we weerspiegelen iets van God. Dit zit in alle mensen, 
hoe jong of oud we ook zijn. 
 
Kinderen van het Verbond 
Het verbond tussen God en mensen is een centraal thema in de bijbel. Het is een bijzonder verbond 
waarin God Zijn liefde voor ons laat zien. Door de hele bijbel heen kunnen we deze lijn zien. Zo liet 
God de mens niet aan zijn lot over na de zondeval. God zocht Adam juist op en Hij sloot een nieuw 
verbond met hem. God beloofde verlossing. In de bijbel vinden we regelmatig terug dat God dit 
verbond vernieuwt en bevestigt. Hij laat weten dat dit verbond geldig is voor degene met wie Hij het 
op dat moment sluit, maar ook voor alle nakomelingen, voor alle komende generaties tot in 
eeuwigheid (Gen.17:7-8). Dit betekent dat we binnen de kerk voor God gelijkwaardig zijn, we zijn 
allemaal kinderen van Hem. De belofte van dit verbond is voor ons allemaal en daarom staat de één 
niet boven de ander. Hierdoor kunnen we op een ontspannen en open manier met elkaar omgaan in 
de gemeente van Christus. We leven allemaal uit genade, dit besef zorgt ervoor we elkaar kunnen 
respecteren en accepteren als kinderen van dat verbond. Het zorgt ervoor dat onze omgang met 
elkaar niet wordt bepaald door hoe wij de ander beoordelen. Hoe God de ander ziet moet 
maatgevend zijn voor hoe wij de ander zien, en zoals we net al schreven is iedereen gemaakt naar 
Zijn beeld. Zo zijn wij middelen in Gods hand om het geloof in Hem uit te stralen en door te geven. 
 
Doorgeven van het geloof 
Deut.6:4-9 bevat een duidelijke richtlijn wanneer het gaat over geloofsopvoeding. Naast duidelijke 
voorschriften geeft de HERE ook aanknopingspunten waarop we kunnen aansluiten, zoals de viering 
van het Pascha (Ex.12:26v; 13:8). Naar aanleiding daarvan moet verteld worden over de grote daden 
van de HERE, niet afstandelijk, maar betrokken (‘ De Heer, jullie God, heeft de Jordaan voor jullie 
drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken…en jullie moeten altijd vol ontzag voor Hem zijn’ 
Joz.4:23,24).  In dat doorvertellen moeten we niet bang worden van kritische vragen, het is juist goed 
wanneer er vragen gesteld worden en dit geeft kansen om over het geloof en over God te vertellen 
(Deut.6:20). Het doel van het doorvertellen vinden we in Ps.78:7 ‘Dan zouden zij op God vertrouwen, 
Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden’. In deze tekst komen de drie 
dimensies van geloven helder naar voren: geloven heeft te maken met hart (vertrouwen, gevoel), 
hoofd (niet vergeten, weten) en handen (houden aan, handelen). 
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Om wijs te worden 
‘Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid’ (Spr. 15:33). Het verwerven van deze wijsheid is 
een leerproces, het gaat niet vanzelf. Dat vraagt om een goede open omgang met elkaar in het gezin 
en in de gemeente. Daarnaast is ook een goede structuur belangrijk (Spr.4:1-4). Tegelijk beseft 
Salomo dat een goede opvoeding geen garantie is voor geloof en gehoorzaamheid (Spr.13:1). 
Daarom is er het belang van het vijfde gebod (het eren van ouders) en tweede gebod (het dienen van 
God zoals Hij het graag ziet). Die twee worden verbonden in Efeziërs 6:1-3. Meteen daarop volgend 
geeft Paulus opvoedingsadviezen aan de ouders. Kinderen moeten hun ouders gehoorzaam zijn uit 
ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Ouders moeten christelijk opvoeden, ze moeten hun 
kinderen niet verbitterd maken maar hen vormen en vermanen zoals de Heer dat wil. Het is een 
houding richting elkaar vanuit ontzag voor de Heer, op die manier zal de wijsheid toenemen. 
 
De gemeente als lichaam 
De bijbel geeft veel beelden voor de gemeente. Zo wordt de gemeente beschreven als ‘volk van God’ 
(ex. 34:10 ; Openb. 21:3), als ‘bruid van Christus’ (Joh. 3:29 ; Ef. 5: 25-32),  als ‘kudde onder de Goede 
Herder’ (Ez. 34 ; Hand. 20:28) en ook als ‘Lichaam van Christus’ (Rom. 12:3-8 ; 1 Kor. 12 – 14). Dit 
laatste beeld laat de nauwe verbondenheid zien tussen de gemeente en Christus als het hoofd van 
dit lichaam. Maar ook laat het de verbondenheid zien van alle lichaamsdelen met elkaar. In de 
christelijke gemeente zijn jong en oud aan elkaar gegeven. Het eigene van die gemeente is dat ze er 
is met elkaar en voor elkaar. Zo vormt ze het lichaam van Christus, waarin het ene deel noodzakelijk 
is voor het goed functioneren van het andere deel. Niemand kan gemist worden. Dat betekent een 
eenheid in verscheidenheid: niet iedereen is (of denkt of doet) hetzelfde. En juist dan vul je elkaar 
mooi aan. Een goed jeugdbeleid heeft daarom niet alleen oog voor jongeren, maar het kijkt naar de 
hele gemeente en welke plek in dit geval jongeren hierin hebben. Het kan daarbij alle andere 
lichaamsdelen en dus alle andere leden van de gemeente niet buiten beschouwing laten. 
 
Jongeren zijn van waarde 
Na Pinksteren mogen we weten dat de Heilige Geest in ons allemaal actief is (Hand.2:17). Dat 
betekent dat ouderen en ook jongeren gaven hebben meegekregen en iets te zeggen hebben in de 
gemeente. Als je jongeren binnen de gemeente niet ziet staan, doe je daarmee niet alleen jongeren 
en jezelf tekort, maar ook God. Zij zijn niet onderweg om een plek te krijgen in de kerkelijke 
gemeente. Ze hebben er al een plaats (verbond) en die is op zichzelf al waardevol. Johannes schrijft 
over de jongere generatie: Ik schrijf u, jongeren, u hebt hem, die het kwaad zelf is, overwonnen 
(…en) u bent sterk, het woord van God blijft in u en u hebt het kwaad overwonnen’. (1 Joh.2:13,14). 
Jongeren bieden de gemeente grote mogelijkheden: ze zijn vitaal, eerlijk, hebben idealen, ze toetsen 
en beproeven allerlei dingen en hebben vaak een scherpe blik voor onrecht of schijnheiligheid. Zo 
hebben jongeren heel wat te bieden aan de gemeente. 
 
Kinderen van deze tijd 
Het is bijbels om aandacht te geven aan de cultuur waarin wij leven. Die cultuur mag niet het 
uitgangspunt of de norm worden voor het jeugdbeleid, maar het speelt wel een grote rol. We 
moeten er daarom rekening mee houden, ook dat is bijbels. God spreekt in Zijn woord  tot mensen in 
hun eigen tijd en omstandigheden. Paulus is dan ook bereid zich aan te passen om anderen te 
redden. We vinden daarvan in zijn brieven voorbeelden, b.v. in 1 Cor.9:20-23.   
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3. Visie 
 
In ons nadenken over het jeugdbeleid hebben we een structuur aangehouden waar het volgende 
model bij hoort:  
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit model is te zien dat we gaan nadenken over visie, doelen en vervolgens acties. We beginnen in 
de kern om te bepalen wat onze visie is, waar willen we als gemeente voor staan? Vervolgens 
kunnen we hier doelen aan koppelen om daarna na te denken over hoe we denken deze doelen te 
halen met behulp van acties. Wanneer we kijken naar alles wat in hoofdstuk twee beschreven is, 
komen we tot de volgende visie:  
“ De gemeente van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt te Mariënberg is een plek waar jongeren 
worden onderwezen, aangemoedigd, enthousiast gemaakt en begeleid in het leven als kind van 
God in deze wereld.”  
 
Het is goed om uit te leggen wat we hiermee willen zeggen. 
Onderwijs: Bij onderwijs gaat het over de (geregelde) overdracht van kennis of vaardigheden. Het 
doel van deze overdracht is God te leren kennen en liefhebben. Het gaat in deze visie om 
geloofsonderwijs, dus over het overbrengen van kennis en vaardigheden op het gebied van ons 
geloof in God. Dit gaat over theorie, maar zeker ook over de praktijk van ons leven. 
  
Aanmoedigen: Bij het aanmoedigen denken we al snel aan sport, we moedigen onze club aan in de 
hoop dat ze door onze aanmoediging sterker worden en zullen winnen. We moedigen onze favoriet 
aan om vol te houden. Het is bijbels om ook op deze manier naar het aanmoedigen in geloof te kijken 
(Hebreeën 12). We kunnen elkaar in het geloof aanmoedigen om vol te houden wanneer het moeilijk 
wordt of wanneer er grote tegenstand is. Om aanmoediging van betekenis te laten zijn is het 
belangrijk elkaar te kennen en te weten wanneer de ander onze aanmoediging nodig heeft. 
  
Enthousiast maken: Enthousiast word je wanneer je ergens veel zin in hebt of ergens veel plezier aan 
beleefd. In dit geval gaat het om het zin hebben in het leven als kind van God en hier plezier aan 
beleven. Enthousiasme werkt aanstekelijk, dit is de manier om anderen enthousiast te maken. 
Enthousiasme is een bijbelse opdracht, in Romeinen 12:11 worden we opgeroepen om ons 
enthousiasme niet te laten bekoelen, maar ons aan te laten vuren door de Geest en de Heer te 
dienen. Dit enthousiasme kan op verschillende manieren zichtbaar zijn, maar vooral door 
aanwezigheid en inzet kun je laten zien ergens enthousiast over te zijn. 
 
Begeleiden: Om iemand te kunnen begeleiden is het belangrijk dat je weet waar de ander ongeveer 
is. Je moet aansluiten bij het startpunt van de ander om diegene vervolgens te kunnen begeleiden 
naar het leven als kind van God. Hiervoor is het belangrijk dat je de ander kent en weet hoe de ander 
het best begeleid kan worden. 
 
Leven als kind van God: Dit is een begrip met veel inhoud. Het gaat erom dat je jezelf durft te zijn in 
relatie tot God en tot anderen. Het vraagt van je dat je niet afhankelijk bent van wat andere mensen 
over je zeggen en van je denken, maar dat je het juist belangrijk vindt hoe God over je denkt. Op 
basis daarvan maak je keuzes in je leven. 
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4. Kerngebieden 
 
Er gebeurt veel in een kerkelijke gemeente, zo ook in Mariënberg. Om niet te verdwalen in allerlei 
activiteiten, hebben we deze onderverdeeld in kerngebieden. Deze kerngebieden vatten volgens ons 
samen wat er zoal in de gemeente gebeurt. Dit zijn ook de gebieden waarop we graag iets willen 
bereiken en waarin we willen groeien. Op basis van bovenstaande visie zullen we doelen schrijven 
voor de kerngebieden. Om deze doelen te bereiken hebben we verschillende middelen voorhanden, 
vooral op het gebied van media. Deze media kan ons ondersteunen in elk kerngebied. Activiteiten 
vallen binnen de kerngebieden, zo hoeven we niet voor elke activiteit een apart doel te schrijven. 
 
De kerngebieden die wij hebben geformuleerd zijn: 

1. Onderwijs. Hieronder vallen onder andere de kerkdienst, jeugdvereniging, catechisatie en 
huisbezoeken. Het gaat over elk moment waarop er sprake is van geloofsonderwijs. 

2. Gemeenteopbouw. Dit gaat over ontspannende activiteiten, maar vooral ook over hoe 
gemeenteleden elkaar ontmoeten, elkaar ondersteunen en elkaar aanmoedigen in geloof. 

3. Geloofsopvoeding. Dit gaat over de opvoeding door ouders van hun kinderen, welke plek 
heeft het geloof hierin en wat kan de kerk hierin betekenen? 

4. Evangelisatie. Op welke manier delen wij als gemeente van Mariënberg ons geloof met 
elkaar en met de mensen buiten de kerk? 
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5. Doelen en acties 
 
In dit hoofdstuk kijken we naar de twee buitenste ringen van het model. Het is goed om doelen te 
stellen, zo kunnen we bepalen wat we op bepaalde gebieden willen bereiken. Ook is het goed daarbij 
te vermelden waarom we dit doel willen halen, dat 
zullen we hier doen. De kerngebieden waar het om 
gaat zijn genoemd in hoofdstuk vier van dit rapport. 
Bij de doelen zullen we acties noemen, deze acties 
moeten helpen in het behalen van het gestelde doel. 
Sommige acties zullen hier meerdere keren voorbij 
komen, dit omdat ze kunnen helpen meerdere doelen 
te behalen. Aan het eind van dit hoofdstuk vindt u 
een model dat overzichtelijk maakt hoe visie, 
kerngebieden en doelen in relatie staan met elkaar. In 
hoofdstuk zes vindt u alle acties nog eens op een 
rijtje. 
 
 
Op het gebied van 1. Onderwijs stellen we het volgende doel: 

- 1. Jongeren leren God kennen met hun hart, hoofd en handen. Dit is een manier van kennen 
zoals we dat uit de bijbel leren (o.a. psalm 78). De jongeren leren God kennen doordat over 
God verteld en gelezen wordt, dingen om te weten en niet meer te vergeten. Maar het is niet 
genoeg als deze feitelijke kennis alleen maar in het hoofd zit. Het moet betekenis krijgen in 
het hart van de jongeren zodat God echt voor ze gaat leven en van betekenis is. Vervolgens is 
aan het handelen van de jongeren te zien of dit daadwerkelijk het geval is. Tegelijkertijd 
leren jongeren God kennen door het handelen van de gemeenteleden om hen heen. Dit is 
het doel waar we naar streven op het gebied van onderwijs. Nu is dit een erg groot doel, 
daarom hebben we een aantal subdoelen gesteld, deze zullen meehelpen in het behalen van 
het hoofddoel. Deze subdoelen zijn de volgende: 

- 1.1 Jongeren worden in de kerkdienst aangesproken in hun (geloofs)leven. Dit gebeurt o.a. 
door een duidelijke preek die aansluit bij de leefwereld. De bijbel zal altijd centraal blijven 
staan, om van hieruit ons leven uit te leggen.  
Ook zal dit gebeuren door jongeren meer te activeren in de dienst, hier wordt nu al aan 
gewerkt door het regelmatige gebruik van de band, gebruik van de beamer en de 
jeugddiensten die afgelopen jaar zijn geweest. Verdere acties die we voorstellen om dit doel 
te halen zijn: 
* Jongeren helpen eens in de twee maand mee met het voorbereiden van de dienst. Dit kan 
steeds met andere jongeren zijn en zo kan de predikant hun vragen meenemen in de dienst. 
* Jongeren (en andere gemeenteleden) lezen tijdens de dienst voor uit de bijbel. 

- 1.2 Op de kleine vereniging (12-16 jaar) wordt het leven van de jongeren uitgelegd vanuit 
de bijbel. Dit betekent dat datgene wat er besproken wordt aansluit bij de leefwereld van de 
jongeren en dat het zal gaan over hun levensvragen. Zo zullen deze jongeren merken dat God 
in hun hele leven aanwezig is. Acties die we voorstellen om dit doel te realiseren zijn: 
* Jeugdleiders krijgen toerusting in hoe ze de onderwerpen aan kunnen laten sluiten bij het 
leven van de jongeren. 
* De oudste groep volgt het laatste half jaar Youth Alpha. 
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- 1.3 16+ jongeren worden zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid in het leren 
kennen van God. Dit is een belangrijk doel voor de ouder wordende jongeren. Ze moeten 
steeds meer keuzes maken in hun leven en het leren kennen van God is hierin niet altijd een 
vanzelfsprekendheid. De jongeren moeten zich er bewust van worden dat het leren kennen 
van God om een actieve houding vraagt, ze moeten op zoek en zullen steeds meer bewuste 
keuzes moeten maken in het wel of niet zoeken naar God. Hier probeert de kerk van 
Mariënberg al in te helpen door het organiseren van catechisatie en vereniging. Verdere 
acties die we voorstellen om dit doel te halen zijn: 
* Er wordt jaarlijks een kamp georganiseerd voor deze leeftijdscategorie waarin inhoudelijk 
over het (geloofs)leven wordt gesproken. 
* Om het jaar wordt er een projectreis georganiseerd waarin de geloofsontwikkeling centraal 
staat. Dit wordt meteen handen en voeten gegeven door praktische hulp. 
* Walk in Faith (WiF) vergadert regelmatig samen met ouderen om van elkaar te leren. 

- 1.4 Ieder gemeentelid doet minimaal één keer per maand aan gezamenlijke bijbelstudie. 
Meerdere generaties komen hier samen. Dit zal ter versterking zijn van het geloof in God en 
ter versterking van de onderlinge band. Op dit moment wordt er weinig aan bijbelstudie 
gedaan. Voor jongeren tot 16 jaar is het nog wel een gewoonte om de vereniging te 
bezoeken, maar vanaf 16 jaar en ouder wordt dit al minder. Gemeenteleden vanaf 25 jaar 
doen nog nauwelijks aan gezamenlijke bijbelstudie. Acties die wij voorstellen om dit te 
verbeteren zijn: 
* Er wordt gezamenlijke bijbelstudie georganiseerd binnen de wijken. 
* In de kerkdienst wordt aandacht besteed aan dit thema. 
* Twee keer per jaar worden jongere en oudere verenigingen gemixt. 
* Er worden preekbesprekingen georganiseerd (elke maand voor de aangewezen wijken na 
de ochtenddienst). 
* Er worden geloofsinhoudelijke thema-avonden aangeboden waarin een bepaald onderwerp 
wordt besproken (één serie per jaar). 

 
 
Op het gebied van 2. Gemeenteopbouw stellen we het volgende doel: 

- 2. Jong en oud moedigen elkaar aan in het leven als kind van God. Dit is het grote doel 
wanneer het gaat om gemeenteopbouw. Om dit te bereiken zijn kleinere stapjes nodig, 
daarom zijn er subdoelen op dit gebied geformuleerd. Deze subdoelen zijn de volgende: 
‘verschillende generaties leren elkaar beter kennen en er is meer binding/verbinding tussen 
deze generaties’. Op deze manier zijn mensen meer op elkaar betrokken en krijgen 
gemeenteleden het gevoel bij de gemeente te horen. Dit is belangrijk om elkaar uiteindelijk 
echt aan te kunnen moedigen in het geloof. Er worden nu al dingen georganiseerd die hierin 
meehelpen. Zo is er elk jaar een startzondag en een wijkavond. Af en toe is er de kans om 
samen koffie te drinken na de kerkdienst en zo zijn er nog meer activiteiten die we nu niet 
allemaal noemen. Acties die wij hiernaast voorstellen om dit doel te bereiken zijn: 
* Drie keer per jaar wordt er een ontspannen activiteit georganiseerd voor de hele gemeente 
(Te denken valt aan voetbal, volleybal, zeskamp e.d.). 
* De talenten/gavenlijst wordt ge-update en verspreid onder de verschillende commissies. 
* Mensen die nog niet zo actief zijn in de gemeente worden benaderd om mee te helpen in 
het organiseren van activiteiten. 
* Twee keer per jaar wordt er een interactieve gemeente-avond georganiseerd waarin jong 
en oud met elkaar in gesprek kunnen aan de hand van een onderwerp. 
* Twee keer per jaar worden jongere en oudere verenigingen gemixt. 
* Dit beleid wordt voor de hele gemeente duidelijk en activerend gemaakt. 
* Er worden gesprekken georganiseerd met de 25-35 jarigen (aangezien zij veel afwezig zijn). 
Met hen wordt besproken wat zij voor de gemeente kunnen betekenen en wat de gemeente 
voor hen kan betekenen. 



15 
 

Op het gebied van 3. Geloofsopvoeding stellen we het volgende doel:  
- 3. De GKV van Mariënberg ondersteunt ouders in de geloofsopvoeding van hun kinderen. 

Dit vinden we vaak lastig omdat het al snel lijkt alsof we ons met de ander ‘bemoeien’, ook 
vragen we niet snel om hulp. Toch is dit een positief doel. Ouders kunnen tegen bepaalde 
moeilijkheden aanlopen wanneer het gaat om geloofsopvoeding. Het is goed als ze weten 
dat ze dan bij de kerk terecht kunnen, want in de gemeente zitten veel mensen met dezelfde 
ervaringen. Ook kan er vanuit de kerk advies gegeven worden wanneer het gaat om 
geloofsontwikkeling. Acties die wij voorstellen om dit doel te bereiken zijn: 
* Twee keer per jaar wordt er een toerustingsavond over geloofsopvoeding georganiseerd. 
Doopouders worden bij de doopaanvraag door de wijkouderling op deze avonden gewezen 
als zijnde een onderdeel van het dopen.  
* In de huwelijkscatechese heeft dit onderwerp een plek. 
* Op de verenigingen (of in de wijken) heeft dit onderwerp een plek. 
 
 

Op het gebied van 4. Evangelisatie stellen we het volgende doel: 
- 4. Jongeren laten in hun leven vrijuit zien kind te zijn van God. Zoals eerder beschreven gaat 

het in het ‘kind zijn van God’ erom dat je jezelf bent in relatie tot God en tot je omgeving. Dit 
betekent dat je richting God niet anders bent dan richting anderen. Wanneer iemand oprecht 
kind van God is, dan zullen anderen dit aan diegene kunnen zien. Uiteindelijk is het in de 
praktijk leven als kind van God de beste manier van evangelisatie. Het is een levenshouding 
die veel christenen lastig vinden. Het vraagt oefening, goede voorbeelden en begeleiding van 
– in dit geval – de jongeren. Acties die wij voorstellen om dit doel te bereiken zijn: 
* Tijdens de vereniging komt de vraag hoe je het besproken onderwerp in de praktijk laat zien 
regelmatig aan de orde. 
* Jongeren maken kennis met het E&R project en krijgen de kans hierin mee te draaien. 
* Jongeren oefenen in evangelisatie door middel van een ontwikkelingsreis. 
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Om goed te laten zien wat visie, kerngebieden en doelen met elkaar te maken hebben, hebben we 
een overzicht gemaakt. In dit overzicht is te zien hoe kernbegrippen uit de visie terugkomen in de 
verschillende kerngebieden. Ook kunnen we in dit schema direct zien wat een bepaald doel te maken 
heeft met de visie die we voor de gemeente van Mariënberg voor ogen hebben. Het overzicht ziet er 
als volgt uit: 
 
 

Visie Kerngebied Doelen 

 
Onderwijs 

 
Onderwijs 

1. Jongeren leren God kennen 
met hun hart, hoofd en 
handen. 

  1.1 Jongeren worden in de 
kerkdienst aangesproken in 
hun geloofsleven. 

  1.2 Op de kleine vereniging 
(12-16jr) wordt het leven van 
de jongeren uitgelegd vanuit 
de bijbel. 

  1.3 16+ jongeren worden zich 
bewust van de eigen 
verantwoordelijkheid in het 
leren kennen van God. 

  1.4 Ieder gemeentelid doet 
minimaal één keer per maand 
aan gezamenlijke bijbelstudie. 

 
Aanmoedigen 
 
Enthousiast maken 
 
Begeleiden 
 

 
 
 
Gemeenteopbouw 

 
 
2. Jong en oud moedigen 
elkaar aan in het leven als 
kind van God. 

 
Aanmoedigen 
 
Begeleiden 
 

 
 
Geloofsopvoeding 

3. De GKV van Mariënberg 
ondersteunt ouders in de 
geloofsopvoeding van hun 
kinderen. 

 
Leven als kind van God 

 
Evangelisatie 

4. Jongeren laten in hun leven 
vrijuit zien kind te zijn van 
God. 
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6. Tijdspad 
 
We hebben nu een lijst met acties waarvan we verwachten dat ze helpen met het behalen van 
bepaalde doelen. Hieronder vindt u al deze acties nog eens in een overzicht, ook wordt hierbij 
vermeld wie er verantwoordelijk is voor een bepaalde actie en wanneer we de actie hopen uit te 
voeren. 
 

Actie: Helpt bij de volgende 
doelen: 

Verantwoordelijk voor 
deze actie: 

Wanneer wordt deze 
actie uitgevoerd: 

Jongeren helpen eens 
in de twee maand mee 
met het voorbereiden 

van de dienst 

 
1.1 

 
Predikant 

 
Per direct 

Jongeren (en andere 
gemeenteleden) lezen 
tijdens de dienst voor 

uit de bijbel 

 
1.1 

 
Liturgiecommissie 

 
Vanaf januari 2017 

Leiding van de 12-16 
vereniging krijgt twee 

keer per jaar 
toerusting in hoe ze 
onderwerpen aan 

kunnen laten sluiten 
bij het leven van 

jongeren 

 
 

1.2; 2; 3; 4 
 

 
 

Kerkelijk werker 

 
 

Reeds gestart 

De oudste groep van 
de 12-16 vereniging 
volgt het laatste half 

jaar Youth Alpha 
 

 
1.2; 3; 4 

Oudervereniging + 
leiders oudste groepen 

 
Vanaf januari 2017 

Er wordt jaarlijks een 
kamp georganiseerd 

voor de leeftijd van 16 
jaar en ouder waarin 
inhoudelijk over het 
(geloofs)leven wordt 

gesproken 

 
 

1.3 

 
 

Kerkelijk werker 

 
 

April 2018 

Om het jaar wordt er 
een projectreis 

georganiseerd voor de 
16-20 jarigen, tijdens 

deze reis staat de 
geloofsontwikkeling 
centraal. Dit wordt 
handen en voeten 

gegeven door 
praktische hulp. Ook 

oefenen jongeren 
hierdoor in 

evangelisatie 
 

 
 
 
 
 

1.3; 2; 4 

 
 
 
 
 

Kerkelijk werker 

 
 
 
 
 

Vanaf zomer 2017 
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Actie: Helpt bij de volgende 
doelen: 

Verantwoordelijk voor 
deze actie: 

Wanneer wordt deze 
actie uitgevoerd: 

Twee keer per jaar 
worden jongere en 

oudere verenigingen 
gemixt 

 
1.3; 1.4; 2; 3 

 
Bestuur WiF 

 
Per direct 

Er wordt gezamenlijke 
bijbelstudie 

georganiseerd binnen 
de wijken 

 
1.4; 2; 4 

 
Kerkenraad 

 
Reeds gestart 

In de kerkdienst wordt 
aandacht besteed aan 

het thema 
‘bijbelstudie’ 

 
1.1; 1.4; 2 

 
Predikant 

 
Reeds gestart 

Er worden 
preekbesprekingen 

georganiseerd 

 
1.1; 1.4 

 
Geschikte mensen 
a.d.h.v. gavenlijst 

Elke maand twee 
andere wijken. Vanaf 

……. 

Er worden 
geloofsinhoudelijke 

thema-avonden 
aangeboden waarin 

een bepaald 
onderwerp wordt 

besproken 

 
 

1.4; 2 

 
 

Predikant & Kerkelijk 
werker 

 

 
 

één keer per jaar 

Drie keer per jaar 
wordt er een 

ontspannen activiteit 
georganiseerd voor de 

hele gemeente 

 
 

2 

 
 

Sooscommissie 

 
 

Per direct 

De talenten/gavenlijst 
wordt ge-update 

 
2 

Commissie van beheer Voor zomer 2017 

Mensen die nog niet 
zo actief zijn in de 
gemeente worden 

benaderd om mee te 
helpen in het 

organiseren van 
activiteiten 

 
 
 

2 

 
 

Kerkenraad 
(clusterwijken) 

 
 

In afwachting van de 
gavenlijst 

Twee keer per jaar 
wordt er een 
interactieve 

gemeente-avond 
georganiseerd waarin 

jong en oud met 
elkaar in gesprek 

kunnen aan de hand 
van een onderwerp 

 
 

 
 

1; 2 

 
 
 
 

Taakgroep jeugdbeleid 

 
 
 
 

Zodra jeugdbeleid 
geïmplementeerd is 

Het jeugdbeleid wordt 
voor de hele gemeente 
duidelijk en activerend 

gemaakt 

 
 

2 

 
 

Taakgroep jeugdbeleid 

 
 

November 2016 
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Actie: Helpt bij de volgende 
doelen: 

Verantwoordelijk voor 
deze actie: 

Wanneer wordt deze 
actie uitgevoerd: 

Er worden gesprekken 
georganiseerd met de 
25-35 jarigen over wat 
zij voor de gemeente 
kunnen betekenen en 

andersom.  

 
 

2 
 

 
 

Predikant, kerkelijk 
werker, kerkenraad 

 
 

Zo spoedig mogelijk 

Twee keer per jaar 
wordt er een 

toerustingsavond over 
geloofsopvoeding 

georganiseerd. 
Doopouders worden 
bij de doopaanvraag 

door de wijkouderling 
op deze avonden 

gewezen als zijnde een 
onderdeel van het 

dopen. 

 
 
 
 
 
 

2; 3 

 
 
 
 
 
 

Kerkenraad 

 
 
 
 
 
 

Voorjaar 2017 

In de 
huwelijkscatechese 

heeft het onderwerp 
geloofsopvoeding een 

plek 

 
 

2; 3 

 
 

Kerkenraad 

 
 

Reeds gestart 

Op de verenigingen (in 
de wijken) heeft het 

onderwerp 
geloofsopvoeding een 

plek 

 
 

2; 3 

 
Clusterwijken, 

besturen vereniging 

 
Per direct aandacht 

aan geven 
 
 

Tijdens de vereniging 
komt de vraag hoe je 

het besproken 
onderwerp in de 
praktijk laat zien 

regelmatig aan de 
orde 

 
 
 

2; 4 

 
 
 

Besturen verenigingen 

 
 
 

Per direct 

Jongeren maken 
kennis met het E&R 
project en krijgen de 
kans hierin mee te 

draaien 

 
 

2; 4 
 

 
 

Evangelisatiecommissie 

 
 

Jaarlijks vanaf 
voorjaar 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 


