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Groei en bloei je mee 
Door te groeien kan je bloeien, daar doe je wat voor en dat doe je samen.  
 
Doel 
Het doel van Groei en bloei je mee is om de kinderen/jongeren in onze gemeente inzicht te geven in 
hoe het als gemeente samenleven in z’n werk gaat, in hoe een aantal kerkelijke activiteiten 
georganiseerd worden en in het werk van de kerkenraad, diaconie en diverse commissie’s. 
 
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. 
 
Activiteiten 
We zullen aan onze jeugd moeten laten zien wat de kerkdienst(D), de gemeente(G) en de kerk(K) 
(bestuurlijke kant) inhoudelijk zijn, en ze mee laten doen met allerlei activiteiten die daarop betrekking 
hebben. 
 
D) De dienst kan je samen met de jeugd voorbereiden en laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld de oudere 
jeugd betrekken bij de preekvoorbereiding, de middengroep betrekken bij het lezen uit de bijbel en 
musiceren, en de jongsten op het podium het weeklied laten (mee)zingen en laten helpen collecteren. 
Of mix de leeftijdsgroepen en laat ze samen aan de slag gaan met voorbereiding en/of uitvoering. En 
e.e.a. ook steeds op een goede manier afsluiten door erover door te praten, bijvoorbeeld bij een 
preekverwerkingsmoment.  
NB: Dit zijn enkele ideeën en genoemde zaken hoeven uiteraard niet bij/in één en dezelfde dienst te 
gebeuren. Ook moet de uitvoering zo veel mogelijk door gemeenteleden, i.o.m. met de dominee (van 
dienst), georganiseerd en begeleid worden. 
 
G) Het samen gemeente zijn kan je vormgeven in: Actief zijn in de kerkdiensten, preekbesprekingen, 
geloofsgesprekken, diaconale activiteiten, samen eten/zingen, bezoeken brengen. 
 
K) Het samen kerk zijn kan je tot uiting brengen in het uitleggen van de bestuurlijke kant van 
gemeente zijn d.m.v. het vertellen over de kerkenraad, kerkverband, evangelisatie, zending, en over de 
diaconie, maatschappij, hulpverlening. 
 
Coördinatie 
De coördinatie van Groei en bloei je mee doet de diaconie. De diaken die in de jeugdcommissie zit is 
er verantwoordelijk voor. 
 
Betrokkenheid jeugdcommissie 
De jeugdcommissie dient erop toe te zien dat de Groei en bloei je mee activiteiten georganiseerd 
worden en dat e.e.a. volgens planning verloopt. Daartoe moet de diaken die verantwoordelijk is voor 
de coördinatie regelmatig feedback aan de commissie geven. Zo nodig moet de commissie bijsturing 
geven. 


