Jeugdbeleidsplan 2018-2022
Waarom en hoe:
In visie van het beleidsplan herkennen we wat betreft ons jeugdbeleid met name “open en
gastvrij”. Open en gastvrij willen we met onze kinderen omgaan. Kerk zijn samen met
jongeren en kinderen verrijkt de gemeenschap en is essentieel voor het levend houden van
onze gemeente.
We zoeken naar mogelijkheden bij de huidige groep jongeren en kinderen, vanuit de visie
dat we iets te bieden hebben. Verbondenheid met elkaar, doorgeven van die
gemeenschapszin en betrokkenheid bij de medemens buiten “onze groep”. Het geloof in God
is een basis en meerwaarde voor ons bestaan en daarom zoeken we steeds naar kansen
voor geloofsoverdracht. Ook al zien we er weinig, we willen ook voor kinderen en jongeren
een open gastvrije gemeente blijven, zonder er iets voor terug te verwachten.
Kerkbezoek en betrokkenheid bij de gemeente, van kinderen en jongeren, we bieden de
kinderen iets aan en we hopen dat ze iets meekrijgen en zich betrokken voelen. Activiteiten
ten behoeve van de jeugd dienen iets bij te dragen aan hun ontwikkeling op
persoonlijk/geestelijk vlak of op andere wijze aan hun welzijn. Gemeenschapszin, educatie
en “entertainment” kan daar aan bijdragen en deze elementen kunnen onderling
gecombineerd worden.
Onderdelen
Bestaande onderdelen als Kindernevendienst, Paasontbijt, Lichtjestocht/kerstmusical,
Crèche zijn vaste waarden die bekend zijn en die we ook in de komende periode willen
proberen te behouden. Daarnaast willen we een aantal activiteiten vernieuwen:
Basiscatechese (groep 6/7/8)
Omdat het aantal kinderen in deze leeftijd in onze kerk te klein is om een leuke
levensvatbare groep te vormen is er gekozen voor een nieuwe werkvorm: Kerkclub. Deze
kerkclub komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar en zal actiever en minder schools
worden dan de oude catechese. Activiteiten, binnen en buiten, waarbij er een speelse link
wordt gelegd met boodschap vanuit de Bijbel. Doordat de frequentie lager is dan de vorige
catechese, en de opzet speelser is, en doordat de ouders invloed krijgen op de momenten
dat de club plaats vindt is de verwachting dat er meer animo is. Door deze opzet hopen we
tevens meer verbinding te krijgen tussen de jongeren van deze leeftijd in onze kerk.
Jeugdkapel (13/18-jarigen)
Jeugdkapel komt eens per maand samen bij de wisselende leiding thuis. Er is voor gekozen
het vaste moment van zondagmorgen los te laten. Jeugdkapel vindt nu meestal plaats in de
avond. Dit blijkt beter aan te sluiten bij de behoeften van de jongeren én zorgt voor een
actievere groep. Naast verdiepende gesprekken en discussies willen de jongeren ook actief
bezig zijn. De groep denkt zelf aan activiteiten die iets goeds bijdragen aan ouderen of
mensen van binnen de kerk of binnen Kloetinge.
Kliederkerk (ouders/kinderen basisschoolleeftijd)
De Kliederkerk willen we komend jaar gaan heruitvinden. Meer interactie tussen de ouders
creëren door de activiteit anders in te richten en anders te presenteren in onze uitingen.
Daarnaast meer mensen van “buitenaf” trekken door consequent promotie te doen via
posters op school en berichten op website/facebook en in de huis-aan-huis bladen.
.
Jeugdouderling/Jeugdraad
De Jeugdouderling probeert de spreekbuis te zijn van de verschillende activiteiten richting de
Kerkenraad. De Jeugdraad “beperkt” zich in de komende periode tot twee bijeenkomsten per
jaar om onderling elkaar te inspireren en op de hoogte te houden.

Diensten voor Jong en Oud
Door het wegvallen van een uitvoerende Jeugdraad leken de Diensten voor J&O ook in
frequentie af te nemen. Het houden van diensten voor Jong en Oud achten wij echter wel
van belang. Hoewel het niet per definitie lijkt te leiden tot grote aantallen kinderen, blijken
deze diensten doorgaans ook bij de vaste kerkbezoeker van middelbare leeftijd dankbaar te
worden ontvangen.
De Kerkenraad schaart zich achter het belang van deze diensten, vragen de preekvoorziener
dit in de planning mee te nemen en onderneemt verder initiatief deze diensten ook vorm te
geven. De uitvoering kan vervolgens per dienst uit handen gegeven worden aan een,
wisselende, voorbereidingsgroep.

