Jeugdbeleidsplan Julianadorp.(concept)
Inleiding
Het jeugdwerk in de Protestantse Gemeente te Julianadorp is klein. Kleine groepjes kinderen, kleine
groepjes leiding. Maar wát er gedaan wordt is kwalitatief wel sterk! Leiding is enthousiast en kiest er
voor om de activiteiten te bundelen in goed bij de leefwereld van de jeugd aansluitende, minder
frequente activiteiten. Het jeugdwerk is wel een eilandje dat weer bestaat uit verschillende kleinere
eilandjes. Er is veel voor verbetering vatbaar, maar de basis in de vrijwilligers is goed en sterk. Met
deze basis willen we met dit beleidsplan verder bouwen aan een mooie bloeiend jeugdwerk wat
kwalitatief goed is en een wervende uitstraling heeft.
Dit beleidsplan is opgesteld door een afvaardiging uit de diverse jeugdwerkgroepen en een ouderling.
Ondersteund door JOP jeugdwerkadviseur Hanna Oosterlee (h.oosterlee@jop.nl, 0683444701).
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Missie
Een missie geeft weer waar je voor staat, wat je gelooft. Onze missie is:

Wij laten jongeren voelen dat geloven leuk is!
Alles wat we geloven, willen en verwachten te doen staat op deze intentie.

Visie
Een visie geeft weer waar je voor gaat, welke koers je wilt varen met het Jeugdwerk. De droom voor
het jeugdwerk.
Als team van jeugdwerkleiding maken we het jeugdwerk zó leuk dat de kinderen en tieners uit
zichzelf willen komen en blijven komen.
Als jeugdwerkleiding willen we het geloof dat wij beleven met jeugd delen door met hen gesprekken
aan te gaan in een sfeer van vertrouwen en plezier.
Uiteraard worden de ouders hier ook bij betrokken en is hun ondersteuning hierin onmisbaar.
Het jeugdwerk heeft op deze manier een wervende uitstraling naar kinderen, tieners en hun ouders
die zich aan de rand of buiten de kerk bevinden. Zo zal het jeugdwerk steeds verder gaan groeien en
bloeien.

Speerpunten
Naar aanleiding van onze missie en visie zijn speerpunten geformuleerd om dichterbij die droom te
komen. In volgorde van belangrijkheid worden ze hier genoemd (vandaar de wat vreemde
nummernotering). Bij elk van de speerpunten zijn doelen geformuleerd waar we in het komende
anderhalf seizoen naar toe willen werken. Daar waar van deze periode wordt afgeweken, zal dat
aangegeven worden.
1. Jeugdwerkteam
Doelstelling over 3 jaar:
Alle jeugdwerkleiding weet wat er van hem/haar verwacht wordt.
Elke jeugdgroep weet wat de andere jeugdgroepen doen.
Acties:
 Maken een actief gebruiken van een jaarkalender waarin alle jeugdactiviteiten en feestdagen zijn
opgenomen. Hierbij is ook aangegeven wanneer er met de voorbereiding en PR van welke
activiteit begonnen wordt, met daaraan een persoon gekoppeld die deze taken op zich neemt.
 Eén persoon bewaakt deze agenda en spoort anderen aan om de benoemde activiteiten ook uit
te voeren.
 Maken van een draaiboek voor (jaarlijks) terugkerende activiteiten zoals het kinderkerstfeest,
zodat dit makkelijk overgedragen kan worden aan andere/nieuwe mensen.
 Heldere taakverdeling binnen de jeugdgroepen, zodat er bijvoorbeeld in elke Fakkel een stukje
over elke jeugdgroep staat.
 Regelmatig overleg per jeugdgroep, maar ook met alle jeugdwerkleiding bij elkaar.
 Mogelijk ondersteuning van JOP in teambuilding en deskundigheidsbevordering voor de
jeugdwerkleiding.
Eerste stap: een bijeenkomst beleggen voor alle jeugdwerkleiding voor teambuilding, jaarplanning en
bespreking van dit plan. Kartrekker hierin is Marcel Renken.
2. Jeugd is zichtbaar en gewaardeerd in de gemeente
Doelstelling over 3 jaar:
Jeugd is automatisch zichtbaar in de gemeente en wordt niet (meer) vergeten.
Kinderen voelen zich welkom en gewaardeerd door alle gemeenteleden.
Jongere én oudere gemeenteleden voelen zich thuis in de gemeente.
Acties:
 Structuren veranderen:
o Elke kerkdienst wordt er een kinderlied gezongen, hiertoe wordt de voorbeeldliturgie
aangepast en worden liedsuggesties hiertoe gedaan.
o Elke kerkdienst wordt de jeugdkaars aangestoken.
o Kinderen komen na de kinderkerk terug in de dienst en laten daar iets zien van wat zij
gedaan hebben tijdens de kinderkerk.
o Kinderen krijgen een taak in de eredienst zoals collecteren, een stukje lezen, of iets
dergelijks.
 Er zijn regelmatige jeugddiensten.
 Op drie niveaus wordt een gesprek over kerk-zijn voor alle leeftijden gevoerd, onder leiding van
JOP.
o Gemeenteavond. Op deze avond laat het jeugdwerk zien wat zij doet voor en met jeugd.
Het gesprek van de plaats van jeugd/jeugdwerk in de gemeente wordt op gang gebracht.
o Kerkenraad.
o Raad Eredienst
 Elke Fakkel staat er een stukje geschreven over wat de verschillende jeugdgroepen gedaan
hebben. Alsmede op de website van de Ontmoetingskerk, en op de sociale media.
Eerste stap: plannen van gesprekken met kerkenraad en eredienst commissie.

3. Organiseren van meer leuke, samenbindende activiteiten zoals feestjes en filmavonden
Doelstelling over 3 jaar:
Elk jaar 6 activiteiten met 10 jeugdigen.
Verdere specificatie van deze doelstelling volgt uit de
Acties:
 Inventariseren: wat is leuk voor welke leeftijd en wat is er ‘in huis’ aan talenten en materiaal
(films).
 Activiteiten plannen
 Mensen zoeken die deze activiteiten gaan doen
Eerste stap: Inventarisatie van mogelijkheden en randvoorwaarden.
3. Regelmatig jeugddiensten
Doelstelling over 3 jaar:
Vier jeugddiensten per jaar.
Acties:
 Een jeugddienst maken vóór de jeugd, mét de jeugd, aantrekkelijk voor jong en oud.
 Draaiboek voor jeugddiensten maken
 Thema’s bedenken
 Data plannen, de eerste in mei/juni
 Korte preek in Jip en Janneke taal
 Inventarisatie van kennis/vaardigheden in de gemeente
 Denken aan mensen van de kerktelefoon, hoe kunnen zij deze diensten ook meemaken
 Reclame in fakkel, website, posters, krant, scholen, flyers, op sociale mediia. .
 Jeugddiensten zijn maximaal één uur lang!
Eerste stap: Plannen van datum en inventariseren wie hier talenten voor heeft.
4. Meer jonge gezinnen
Doelstelling over 3 jaar:
Tien nieuwe jonge gezinnen zijn betrokken bij de kerk.
‘Betrokken zijn’ is:
- Af en toe in de kerk aanwezig.
- Deelnemer aan een gespreksgroep of geloofsopvoedingsbijeenkomsten.
- Kinderen uit het gezin nemen deel aan jeugdwerk.
Acties:
 Alle ouders uit LRP systeem benaderen dmv een bezoekactie.
o Door wijkouderling, contactpersonen en vrijwilligers.
o Bezoekactie gericht op: wie zijn jullie als gezin en hoe kan de kerk ondersteunend zijn in
jullie geloofsopvoeding aan jullie kinderen? Dus een stap vanuit de kerk naar buiten toe.
 Mensen zoeken die mee willen doen met genoemde bezoekactie.
 Tijdens de actie zorgen voor een plek waar op elk moment teleurstellende momenten gedeeld
kunnen worden.
 Instructie en toerusting van bezoekersgroep, inclusief terugkoppeling door JOP.
Eerste stap:
 Mensen zoeken voor de bezoekactie.

4. Jeugd kennen
Dit speerpunt wordt behaald door middel van voorgaande doelstellingen.

Bijlage 1 Overzicht jeugdwerk PG Julianadorp oktober 2013

Bijlage 2 Sterkte/Zwakte beschrijving jeugdwerk oktober 2013
Sterke punten
Verbeterpunten
Tradities blijven in stand en worden vernieuwd Aantallen!
(jeugdgroepen blijven)
We houden vol!
In catechese toewerken naar belijdenis doen
Leuke jeugd(groepen)
Meer één team worden met alle jeugdleiding
Af en toe iets bijzonders! Dat werkt.
Contact met kerkenraad
Er is aanbod voor elke leeftijd.

