Jeugdwerk plan 2015-2016

Jeugdgroeigroepen
Voorstel voor de gemeentevergadering van 8 april 2015
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Jeugdwerk plan 2015-2016
Inleiding
Het jeugdwerk voor de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar willen we volgend jaar op een andere
manier organiseren. In plaats van catechisatie, club en jeugd pastoraal werk stellen we voor
om te starten met jeugdgroeigroepen. In dit document worden de plannen verder uiteengezet.
Het jeugdwerk tot 12 blijft op de huidige manier georganiseerd worden. Volgend seizoen dient
als een overgangsseizoen, daarom blijft voor 16 jaar en ouder het huidige jeugdwerk.
Het slagen van dit plan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van heel de gemeente! We
vragen dan ook aan een ieder om te kijken hoe er bijgedragen kan worden. Bovenal willen we
vragen of iedereen in zijn gebeden met regelmaat aan onze jongeren wil denken.

Aanleiding
Al enkele jaren is het lastig om genoeg catecheten te vinden. Het aantal jongeren wat naast
catechisatie ook naar club gaat neemt af. Voor JPWers blijkt het lastig om vanaf 16 te
proberen een band op te bouwen, door alleen een paar keer een afspraak te maken. Dit zijn
enkele zaken die aantonen dat er scheurtjes zitten in het huidige jeugdwerk. Op basis hiervan
kwamen in september 2013 Margreet Lakerveld als coördinator catechisatie en de beide
jeugdouderlingen Ronald Brouwer en Gerbrand van Elten bij elkaar om na te gaan denken
over een andere vorm van jeugdwerk. Doel was om op zoek te gaan naar versterking van het
jeugdwerk, waarin het samen met jongeren Jezus leren volgen centraal staat op een manier
die past in de huidige tijd.

Motivatie
Jeugdwerk in de kerk is van groot belang. Als ouders geef je de belofte om je kind op te
voeden ook in geloof. Als kerk beloven we hen daarin te ondersteunen. Bij het opgroeien
willen we dat kinderen en later jongeren steeds beter leren wat het is om Jezus te volgen en
in Hem te geloven. In ons plan zitten dan ook verschillende eigenschappen die op meerdere
manier terugkomen

Jeugdgroeigroepen
Overzicht
Wij stellen voor om het jeugdwerk te organiseren door middel van jeugdgroeigroepen. Hierin
komen acht jongeren bij elkaar samen met twee mentoren, bij iemand thuis. In een
bijeenkomst van minimaal 5 kwartier is er ruimte om elkaar te ontmoeten en samen de
leerstof door te nemen. Deze leerstof is gebaseerd op de huidige leerlijnen zoals die nu bij
catechisatie worden gebruikt.

2

Details
Grootte: 8
Groeigroepen bestaan uit 8 jongeren. Een aantal waarbij de groepsgrootte te overzien
is, waardoor het bij iemand thuis kan. Men elkaar goed kan leren kennen, wat
belangrijk is voor de relatie.

Duur van de avond: minimaal 5 kwartier
Om ruimte te hebben voor gezelligheid, ontmoeting en leerstof is een minimale duur
van 5 kwartier noodzakelijk. Afhankelijk van leeftijd kan dit worden verlengd.

Leerstof: huidige catechisatielijn
Door een team vanuit de huidige catecheten wordt de leerstof voor de mentoren
samengesteld waarmee zij de avond kunnen organiseren. Hiermee wordt aan de
uitgedachte leerlijn van de catechese vastgehouden. Mentoren bereiden de “kant en
klare”stof voor om het geschikt te maken voor hun groep. Eventueel te gebruiken
materiaal wordt door het inhoudelijk team aangeleverd.

Frequentie: 2 keer per 3 weken
Zowel regelmaat als ruimte voor andere zaken zijn belangrijk. In het huidige
catechisatiewerk blijkt ook rondom tentamenweken de opkomst minder te zijn. Ook
voor mentoren geeft dit ruimte. Mocht je een keer missen zit er maximaal 3 weken
tussen in plaats van een maand.

Seizoen: september - juli
Voor de bijeenkomsten houden we de schoolvakanties aan. Voor het bouwen aan een
relatie is het belangrijk dat je elkaar regelmatig ziet. In tegenstelling tot catechisatie
stoppen we niet in april, maar met de zomervakantie.
Uitspraak van jeugdwerker Bastiaan Goedhart: “Als we jongeren zo belangrijk vinden,
waarom zit de kerk dan dicht van april tot september?” (Refererend aan het
“winterwerk”)

Dag van de week: Maandag of Dinsdag
We kiezen voor maandag of dinsdag. Zowel mentoren als jongeren geven een
voorkeur door. Dit is een beproefd concept bij de catechisatie. We zijn een
streekgemeente dus ook voor halen en brengen kan dit makkelijk zijn.

Starttijd: 19:00 uur
Ook in verband met halen en brengen is eenzelfde starttijd van belang.

Locatie: Thuis
Voor een gemoedelijke ontspannen sfeer vind de bijeenkomst bij een van de mentoren
thuis plaats.
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Mentoren samenstelling: Man/Vrouw
Iedere groeigroep wordt geleid door twee mentoren, een man en een vrouw. Dit hoeft
geen echtpaar te zijn, we willen ook mentoren betrekken die geen relatie hebben. Voor
de verhouding met jongeren is het wel goed om een mentoren koppel uit een man en
een vrouw te laten bestaan.

Mentoren duur: 4 jaar
Voor het opbouwen van een relatie en de continuïteit van de groeigroepen is 4 jaar
een mooi minimum. Persoonlijke omstandigheden kunnen reden zijn dit te verkorten.

Indeling jongeren: voorkeur dag en 1 maatje
Jongeren geven de voorkeur voor een dag op en één persoon met wie ze graag in een
groep willen zitten. In de indeling wordt hier rekening mee gehouden.
Een voorlopige voorkeur wordt opgegeven voor de zomervakantie, zodat een eerste
indeling kan worden gemaakt. In verband met roosters en trainingsschema’s kan deze
voorkeur eventueel gewijzigd worden begin september.

Indeling mentoren: voorkeur dag en leeftijd
Mentoren geven hun voorkeur voor een dag op, en welke leeftijd ze het meest
aanspreekt. Ze kunnen zich als koppel opgeven. Voor individuele aanmelding als
mentor wordt in overleg een koppel gevormd.

Gezamenlijke activiteiten: 4 keer per jaar
Als groeigroep maak je deel uit van een groter geheel. Voor contact met andere
jongeren worden er 4 keer per jaar gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Hierbij valt
te denken aan: kamp, EOjongerendag, zwemmen, voetbaltoernooi, spreker,
kerstevenement of buurman en buurman klus. Gezamenlijke activiteiten kunnen
eventueel gegroepeerd zijn per leeftijdscategorie. Deze activiteiten worden
georganiseerd door een “feest” commissie.

Organisatie
Voor het organiseren van dit jeugdwerk moeten verschillende dingen worden geregeld. Wij
stellen voor om de volgende teams/commissies samen te stellen die de omschreven taak
uitvoeren. In een apart document worden de taken verder omschreven.

Mentoren
Mentoren zijn de spil in de jeugdgroeigroep. Ze vinden het leuk om met een groepje
tieners samen te komen. Door ontmoeting, gesprek en andere activiteiten proberen ze
hen te leren kennen. Ze leven mee op leuke momenten en proberen een luisterend
oor of helpende hand te zijn als het soms wat lastiger gaat. Ze zijn de verbindende
factor in de jeugdgroeigroep.
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Rondom de mentoren zijn verschillende teams die hen ondersteunen. Ze staan er niet
alleen voor!

Inhoudelijk team
Het inhoudelijk team houdt zich bezig met zaken als toerusting, advisering en
eventueel ontwikkelen van materiaal voor de jeugdgroeigroepen. Het inhoudelijk team
verzorgt de lessen voor de mentoren. Zij geven tips voor werkvormen, verwerkingen,
filmpjes en achtergrondinformatie. Verder verzorgt het inhoudelijk team de toerusting
van de mentoren. De inhoud is op basis van de leerlijn van de huidige catechese
methode.

Ondersteuningsteam mentoren
Het ondersteuningsteam mentoren is er om mentoren te coachen en (in lastige
situaties) bij te staan. De leden van dit team worden gevraagd door de Jeugdraad in
overleg met de kerkenraad. Het ondersteuningsteam heeft regelmatig contact met de
mentoren. Bij pastoraal lastige situaties kan het inhoudelijk team luisteren, adviseren
en/of doorverwijzen naar de juiste persoon.

Organisatieteam
Dit team houd zich voornamelijk bezig met de logistieke kant van de
jeugdgroeigroepen. Zij verzorgen de groepsindelingen en plaatsen deze in overleg bij
de mentoren. Zij communiceren dit naar de jongeren, mentoren en de ouders. Met
regelmaat verzorgen zij de nieuwsbrief en informatie voor kerkblad/website.

Activiteitenteam (ook wel “Feest”-commissie)
Deze commissie draagt zorg voor de organisatie van de gemeenschappelijke
activiteiten van de jeugdgroeigroepen. Zij verzorgen per jaar 4 gemeenschappelijk
activiteiten. In september 2015 zullen ze ook mede het kamp organiseren.

Conclusie
Wij verwachten dat het jeugdwerk met dit plan een mooie basis wordt gevormd voor het
jeugdwerk voor 12 jaar en ouder. Hierbij staat de relatie met jongeren centraal, om zo samen
te leren een relatie aan te gaan met Jezus.
april 2015
Kernteam Jeugd
Annemarie, Gerbrand, Gijs, Margreet, Ronald, Thijs
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