Van de Jeugdcommissie (Deel 1)1
Veel van het werk van de Jeugdcommissie gebeurt achter de schermen. Om u van dat werk wat mee te
geven hierbij een stukje over het doel van het jeugdwerk en van diverse activiteiten. Over een aantal
ontwikkelingen willen we u op een later moment bijpraten.
Doel
Spreuken 2 vers 6 zegt: ‘Want het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en
inzicht’. En vers 9: ‘Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is,
dan volg je altijd het juiste spoor’.
Dat is ook wat we de jeugd van de gemeente mee willen geven: de liefde voor de Here en voor elkaar,
die je leert in Gods woord, en hoe dat uitwerkt in alle aspecten van je leven. En dat proberen we over
te brengen op een manier die aansluit bij de verschillende leeftijdsgroepen.
Zodat:
• de kinderen en de jeugd door o.a. de preken, de catechisatie en de vereniging zich het Woord
van de Here eigen kunnen maken,
• ze in het geloof kunnen groeien, in een veilige omgeving, waar ze zich als persoon gekend en
geliefd weten,
• ze zich verbonden weten met de mensen om zich heen, en zich daar ook voor gaan inzetten.
Met als doel dat:
• de kleintjes vertrouwd raken met het naar de kerk gaan,
• de jonge jeugd de Here leert kennen, een band met Hem krijgt, met elkaar en met de gemeente,
• de oudere jeugd die band met de Here gaat onderhouden en z’n plaats in de gemeente en de
maatschappij als gelovige gaat invullen.
Lange tijd hadden we de Gemeentestage, waarbij elk jaar de één-na laatste catechisatiegroep
meedeed met een aantal kerkelijke activiteiten. O.a. hiervoor in de plaats is al het jeugdwerk, wat al
plaatsvindt en wat ontwikkeld wordt, onder één noemer* samengebracht, waarbij alle jeugd bij een
flink aantal activiteiten in de gemeente, passend bij de diverse leeftijdsgroepen, betrokken wordt.

Groei en bloei je mee
Door te groeien kan je bloeien, daar doe je wat voor en dat doe je samen.
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 commissies.
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.
We willen aan onze jeugd o.a. laten zien wat de kerkdienst, de gemeente en de kerk (bestuurlijke kant)
inhoudelijk zijn, en ze mee laten doen met allerlei activiteiten die daarop betrekking hebben.
Activiteiten
Dit kan op allerlei manieren, en er gebeurt wat dat betreft ook al heel veel.
Om de kleine kinderen bij de preek te betrekken is er het kinderblad.
Voor de grotere kinderen/de jeugd zijn de catechisatie en de vereniging de bekendste activiteiten,
waarbij elk jaar geprobeerd wordt om daar zo goed mogelijk invulling aan te geven.
De catechisatie valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad, en o.a. daarom zit er ook een
ouderling in de Jeugdcommissie.
En de ‘kleine jeugdvereniging’ valt onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie, daarom is
er een lid van de jeugdcommissie coach van de jeugdleiders.

Daarnaast vergaderd de ‘grote jeugdvereniging’ eens per jaar samen met de diaconie of met de
kerkenraad en heeft ze ook diverse contactmomenten met de gemeente(leden), zoals bijvoorbeeld bij
het ouderen-jongerendiner en bij het brengen van de kerstattenties.
e

Ook is er het jaarlijkse Jeugdevent (dit jaar trouwens voor de 5 keer), waarbij ‘onze’ jeugd samen met
die van Zuid/west en die van de CGK (en nu ook die van de HWS) een weekend met elkaar optrekken.
Op de laatste (zon)dag worden álle leden uit de betrokken gemeenten gevraagd om samen met de
jeugd de afsluitende kerkdienst bij te wonen.
Zoals gezegd willen we u op een later moment bijpraten over een aantal ontwikkelingen en plannen.
Dat zal ergens in mei gebeuren, in de aanloop naar de collecte voor de Jeugdcommissie.
Namens de Jeugdcommissie,
Nico van den Dool

