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Jeugdwerk in aanbouw

Gemeenteavond

1 juni 2016

JEUGDBELEIDSRAAD

Welkom en opening

Berend Jan Luchtenberg

Samenzang Psalm 100

Vers 1

Juich, aarde, juich alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Samenzang Psalm 100

Vers 2

De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

Samenzang Psalm 100

Vers 4

Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Lezing Nehemia 2: 11-20
en

Gebed

Berend Jan Luchtenberg
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Programma

Doel: informatie en interactie over ‘Jeugdwerk in aanbouw’

19.45 inloop met koffie

20.00 opening (Berend Jan Luchtenberg)

20.15 presentatie (Jan Vos)

20.35 gelegenheid om vragen te stellen 

21.00 pauze

21.15 lagerhuisdebat (Berend Jan Luchtenberg)

22.00 afronding (Ds. Verheij)

hapje en drankje

Presentatie Jeugdwerk in aanbouw

Jan Vos

Visie JBR: doorgeven én voorleven

Het belang van een geloofsgemeenschap om kinderen en 
jongeren heen…..

Hoe zijn we op weg gegaan?

In afhankelijkheid, vertrouwen en saamhorigheid…

Doorlopen traject

1e gespreksrondes 17 november en 3 december 2015:
bespreking van huidige knelpunten en brainstormen over 
ideeën voor het toekomstig jeugdwerk

2e gespreksrondes 26 januari en 4 februari 2016:
keuzes maken uit drie jeugdwerkmodellen

3e gespreksronde 1 maart 2016: 
concrete inrichting van het gekozen jeugdwerkmodel: Leer- en 
ontmoetingshuis

Doorlopen traject

In gesprek met jongeren 16 februari en 4 maart 2016
toetsen van ideeën over het leer- en ontmoetingshuis 

Algemene kerkenraad 20 april 2016

Informeren over stand van zaken

Rondgang langs wijkkerkenraden april /mei 2016

Keuzes voor catechese ter instemming voorleggen

https://www.youtube.com/watch?v=FCItWZiX1Ao&index=3&list=PLP3er6gYwp1qteqphSC06B29_WF53HwRv
https://www.youtube.com/watch?v=FCItWZiX1Ao&index=3&list=PLP3er6gYwp1qteqphSC06B29_WF53HwRv
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Leer- en ontmoetingshuis
Vraag…..

Welke vragen / opmerkingen heeft u over
het ‘Jeugdwerk in aanbouw’?

Plenaire bespreking

Pauze

Lagerhuisdebat: stellingen

Berend Jan Luchtenberg

Stelling 1

Ik vind dat tieners moeten deelnemen aan de 
activiteiten van de kerk, ook als ze geen zin 

hebben erheen te gaan, dat hoort gewoon bij 
de opvoeding

Stelling 2

De jeugd moet kunnen meebeslissen

over de kerk 
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Stelling 3

De preek als monoloog bereikt de jongeren 
niet. Laat daarom ouderen en jongeren elkaar 
ontmoeten en elkaar bevragen over het geloof 

middenin het leven

Stelling 4

Als de geloofsopvoeding mislukt, dan komt 
dat omdat de kerk te onaantrekkelijk voor 

opgroeiende kinderen is

Stelling 5

Ik vind dat ouders een bijdrage moeten 
leveren aan het jeugdwerk

Afsluiting

Ds. Verheij

Ben jij enthousiast geworden voor een taak in 
het jeugdwerk / de catechese of ken jij iemand 
daarvoor?

Neem vrijblijvend contact op met de jeugdouderling:

Wijk 1 Otto Versteeg otto.versteeg@filternet.nl

Wijk 2 Ernst-Jan Hooijer jeugdouderlingwijk2@solcon.nl

Wijk 3 Edwin Ploeg jeugdouderlingwijk3@gmail.com

Wijk 4 Hans Danhof danhofh@gmail.com

Wijk 5 Dirk Fraanje jeugdouderlingwijk5@gmail.com

Afsluiting met gebed

mailto:otto.versteeg@filternet.nl
mailto:jeugdouderlingwijk2@solcon.nl
mailto:jeugdouderlingwijk3@gmail.com
mailto:danhofh@gmail.com
mailto:jeugdouderlingwijk5@gmail.com
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Samenzang Lied 301 (OTH)

Vers 1
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Samenzang Lied 301 (OTH)

Vers 2
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Samenzang Lied 301 (OTH)

Vers 3
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Hapje en drankje


