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Notitie Jeugdcommissie GKv Capelle aan den IJssel Noord 

Uitgangspunten voor het werk van de Jeugdcommissie 

In 2017 hebben de GKV Capelle Noord en Capelle Zuid-west een visiedocument vastgesteld: 

20170417 VISIEDOCUMENT SAMEN LEREN EINDCONCEPT 

Het geeft de uitgangspunten en de richting aan van ons gezamenlijke leren en van de opvoeding en het 

onderwijs aan de kinderen en jongeren. 

De uitgangspunten voor het werk van de Jeugdcommissie staan in de samenvatting van dit document: 

20171026 samenvatting VISIEDOCUMENT tbv de Jeugdcommissie v1.0  

Daarin staan de gedeelten uit het visiedocument die met name van belang zijn voor het jeugdbeleid en het 

werk van de Jeugdcommissie. 

Leeftijdsgebonden doelstellingen 

Leeftijd Wat willen we hen meegeven Welke activiteiten voorzien daar in 
(Vieren/Vormen/Ontmoeten/Dienen/Pastoraat) 

0-4 Vertrouwd maken met het naar de kerk 
gaan 

Crèche 

5-11 Thuis raken in de kerk 
God leren kennen 

Kinderblad 
Preekverwerking na de dienst* 
Meelopen met avondmaal* 
Meehelpen collecteren* 
Meehelpen voorbereiden/meedoen aan kerkdienst* 
*) Op gezette tijden georganiseerd 

12-16 Thuis zijn in de kerk 
God beter leren kennen en leren volgen  
Een persoonlijke band met God opbouwen 
Zichzelf leren kennen in verhouding tot 
God 
Openheid naar & interesse in elkaar 
Aansluiting van jong en oud 

Vereniging 
Catechisatie 
Kamp 
Jeugdevent 
Huisbezoek (gezamenlijk) 

16-25 Thuis zijn in de kerk 
God steeds beter leren kennen, leren 
dienen & belijden 
Een persoonlijke band met God opbouwen 
en onderhouden 
Openheid naar & interesse in elkaar 
Aansluiting van jong en oud 
Inzet van de jongere 
Een plek innemen in de samenleving 

Vereniging 
Catechisatie 
Kamp 
Jeugdevent 
Huisbezoek (apart) 
Groei en bloei je mee 
Ouderendiner 
Preekbespreking 
“catechisatie” jong belijdende leden 

Werkveld 

Basisschoolkinderen 

Voor deze kinderen worden er diverse activiteiten georganiseerd. Er wordt op gezette tijden een 
preekverwerkings moment gehouden, naar aanleiding van het kinderblad, tijdens het maandelijkse 
koffiedrinken in de kerk of de Cirkel. De kinderen mogen tijdens het gaande avondmaal meelopen met de 
ouders om te zien wat er gebeurt. De kinderen helpen bij toerbeurt mee met het collecteren en het sorteren 
van de collecte. Ook zal er nog gekeken worden of ze kunnen helpen bij het voorbereiden van een preek 
en/of een eredienst, en het actief meedoen aan activiteiten tijdens die eredienst. 

 

Catechese 

De catechese is de primaire verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De jeugdcommissie kan door haar 
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diverse contacten in het “veld” echter organisatorische voorstellen doen die door de kerkenraad 
overgenomen kunnen worden. Zo zou bijvoorbeeld de groepsindeling van de verenigingen de basis kunnen 
zijn voor de indeling van de catechesegroepen. Ook kan de terugkoppeling van ouders, leiders via de 
coaches resulteren in voorstellen in het leerprogramma van de jeugdcommissie aan de kerkenraad. 
 

Kleine jeugdvereniging  

De jeugdcommissie zal in de eerste plaats de groepen voor de kleine jeugdvereniging samenstellen en zorg 
dragen voor voldoende leiders van deze groepen. 
In mei/juni moeten daarvoor de afspraken gemaakt zijn. 
Verder zal zij de ouders tijdig informeren over de indeling van de groepen en ook het rooster van de 
verenigingsavonden doorsturen. Het is goed om aan het begin van elk seizoen de ouders op het belang van 
Bijbelstudie te wijzen en hen op te roepen op voorstudie toe te zien. 
De gemeente zal ook in het kerkblad op de hoogte worden gebracht van de samenstelling van de groepen, 
welke leiders er aangesteld zijn en evt. waar de verschillende groepen worden ondergebracht. Ook zal er om 
voorbede worden gevraagd. 
De coach zal de verenigingen bezoeken en zich beschikbaar stellen voor vragen van leiders en ouders. 
 

Grote jeugdvereniging 

De grote jeugdvereniging is een zelfstandige vereniging voor de jeugd van 16 jaar en ouder. Om de week 
komt de groep (op dit moment +- 10 personen) bijeen om samen Bijbelstudie te doen, of er wordt in 
groepjes bij wisselde adressen bij gemeenteleden thuis vergaderd. De jeugdcommissie wordt ingelicht over 
de gang van zaken en het verloop van de verenigingen, op haar beurt geeft de commissie advies aan het 
bestuur van de vereniging. Het hoofdbestuur van de grote jeugdvereniging heeft samen met de 
jeugdcommissie een beleidsplan opgesteld waarin de leeftijdsgebonden doelstellingen een plek hebben 
gekregen. De jaarlijks gekozen thema’s en onderwerpen moeten vormgeven aan dit beleid. 

 

Evenementen & Activiteiten 

Jeugdevent 

Het jeugdevent Capelse kerken (CGK, HWS, GKv-Z/W en GKv-N) is bedoeld om de jongeren van deze kerken 
met elkaar in contact te brengen. Dit doen we door sport, eten en eredienst in een weekend in juni. 
Aansturing komt in feite vanuit de kerkenraad & stuurgroep. De Jeugdcommissie is betrokken bij de 
afstemming. Een eigen bijdrage vragen aan de jongeren werpt mogelijk drempels op, het event wordt 
volledig betaald door de kerk. 

 

Groei en bloei je mee 

Het doel van Groei en bloei je mee is om de kinderen inzicht te geven in het werk van de kerkenraad en de 
diaconie, in hoe een aantal kerkelijke activiteiten georganiseerd worden en in hoe het als gemeente 
samenleven in z’n werk gaat. 
Door met diverse activiteiten in de gemeente mee te doen krijgen ze er een idee van wat het is om samen 
gemeente = het lichaam van Christus te zijn. En leren ze er iets van hoe je elkaar tot een hand en een voet 
kan zijn, en wat er voor nodig is om dat te organiseren. 
De organisatie van Groei en bloei je mee doet de diaconie. Degene die namens de diakonie in de 
jeugdcommissie zit is er verantwoordelijk voor.  
De jeugdcommissie dient erop toe te zien dat Groei en bloei je mee georganiseerd wordt en dat e.e.a. 
volgens planning verloopt. Daartoe moet de diaken die verantwoordelijk is voor de organisatie regelmatig 
feedback aan de commissie geven. Zo nodig moet de commissie bijsturing geven. 

 

Kamp 

KJV: 
De leden van de KJV gaan samen met de jeugd van ZW met hemelvaartskamp. De bedoeling is dat ze 
onderling en met hun leiders op een ontspannen manier samen zijn. Het kamp wordt door de jeugdleiders 
van beide kerken geregeld. Eventueel wordt de leiding aangevuld met ouders van jeugd. Jeugd van beide 
kerken gaat samen vanwege de grootte en de mix die inmiddels is ontstaan in de verenigingsgroepen. Het 
kamp wordt in principe door de jeugd en leiders zelf betaald met een kleine bijdrage vanuit de kerk. 
GJV: 
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De jeugd gaat met de eigen leden op kamp, al of niet samen met de jeugd van ZW of de CGK.. Doel is elkaar 
op deze wijze en in een andere omgeving beter te leren kennen. Het kamp wordt in principe door de jeugd 
en leiders zelf betaald met een kleine bijdrage vanuit de kerk. 

 

Eten met de ouderen & jongeren 

Om elkaar beter te leren kennen word meestal één keer in het jaar (soms 2 keer per jaar) het “ouderen-
jongerendiner” georganiseerd. Dit diner georganiseerd door de jongeren (met hulp van de 
activiteitencommissie voor het eten en/of kokers), voor ouderen en jongeren wordt door zowel de ouderen 
als de jongeren als leuk en fijn ervaren. 

 

Preekbespreking 

Om de jongere inzicht te geven wat er bij een dienst/preek (maken/houden) komt kijken worden ze door de 
predikant betrokken bij het voorbereiden van een kerkdienst. De hieruit voortvloeiende preekbespreking is 
een initiatief van de kerkenraad in zowel de planning als de uitvoering, de predikant neemt het voortouw en 
regeld (soms tezamen met de jeugd) deze activiteit. Mogelijk zou een preekbespreking ook gehouden 
kunnen worden op de avond waar de kerkenraad bij de grote jeugdvereniging op bezoek komt. 
Op dit moment is de preekbespreking geen jeugdcommissie activiteit.  

 

Kinderblad 

Om de kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 bij de preek te betrekken word er een kinderblad gemaakt. Dit ‘doe’ 
blad word elke week gemaakt door een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers regelen onderling het rooster en 
eventuele vervangers.   
Op dit moment is het kinderblad geen jeugdcommissie activiteit.  

 

Financiën, prognose & begroting  

Overzicht activiteiten en uitgaven 

• KJV   materiaal  

• GJV   materiaal 

• Kamp KJV  bijdrage van de kerk (€ 18,00 per jongere) 

• Kamp GJV  bijdrage van de kerk (€ 18,00 per jongere) 

• Ouderendiner maaltijdkosten 

• Jeugdevent onkosten 

• Commissie  bestuurskosten  

 

Financieringsplan 

• Twee maal per kalenderjaar een collecte te houden (in collecterooster). 

• Gemeente (“jeugd” en "oud") informeren over het doen van (aftrekbare) giften. Giften voor het 
jeugdwerk kunnen overgemaakt worden naar: NL73 INGB 0000 4188 13 t.n.v. Gereformeerde Kerk 
(Vrijgemaakt) Capelle aan den IJssel-Noord o.v.v. Jeugdcommissie. 

• Een minimale vaste jaarlijkse bijdrage van ca. € 360,00 vanuit de kerkelijke kas ingaande 1-1-2020 
voor de bijdrage aan de jeugdkampen, uitgaande van (maximaal) 20 personen. 

• Bij meer dan 20 personen op jeugdkamp € 18,00 per extra jongere als extra bijdrage vanuit de 
kerkelijke kas. 

• Eigen bijdragen door Jeugd en/of ouders bij evenementen (kampen, diners enz.enz..) 

 

Prognose, begroting, jaarcijfers 

De penningmeester stelt voor de oktober vergadering een financiële prognose en begroting voor het 
komende jaar op. Voor de januari vergadering stelt hij de jaarcijfers op van het voorgaande jaar. Deze 
stukken worden in de genoemde vergaderingen besproken. De kerkenraad zal gevraagd worden om de 
vastgestelde jaarcijfers te controleren. 
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Leden en rooster van aftreden 
Leden worden benoemd door de kerkenraad voor 3 jaar, na overleg is een herbenoeming mogelijk. 
 

Naam Jaar van aftreden* Contactpersoon/Activiteit 

zr. E. Visscher 2022 Coach leiders Kleine jeugdvereniging 

br. T. de Waardt 2020 Kerkenraad & catechisatie 

br. N. van den Dool 2020 Contact diaconie & Groei en bloei je mee 

br. H. Buitenhuis 2020 Grote jeugdvereniging 

zr. I. Slump 2020 Jeugdactiviteiten 

Naam niet-leden  Activiteit/Contact via 

br. K. Seldenthuis  Organisator van het Jeugdevent, contact verloopt via de 
voorzitter 

*het aftreden zal plaatsvinden in de maand mei. 

 

Bestuur 

Functie Naam 

Voorzitter  zr. E. Visscher 

Secretaris br. N. van den Dool 

Penningmeester br. H. Buitenhuis 

 

Jaarplan en rapportages 

Het jaarplan zal gemaakt en beheerd worden door de voorzitter waarin de evenementen hun plek krijgen en 
onderdeel worden van het vergaderschema. De evenementen zullen dus op de agenda bij de 
jeugdcommissie vergaderingen terugkomen, uit de vergaderingen zal een rapportage voor de kerkenraad en 
de diaconie en indien van toepassing ook voor het kerkblad gemaakt worden. 
De vergaderfrequentie is op dit moment vastgesteld op 4 vergaderingen per jaar (oktober, januari, april en 
juni). In de januari vergadering moet de voorlopige groepsindeling gemaakt worden en na de april 
vergadering (de laatste vergadering van het jaar) moet alle informatie voor het nieuwe jaar bekend zijn zodat 
de kerkenraad en gemeente voor de wisseling van ambtsdragers en het einde van het schooljaar 
geïnformeerd kunnen worden. 


