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1 Samenvatting
Missie: (waar staan we voor)
Alle jeugd van Zwartsluis een plek bieden om in aanraking te komen met het Christelijk geloof.
Visie: (waar we voor gaan)
• Door te streven naar samenwerkingen zorgen voor een breed aanbod voor de jeugd van
Zwartsluis.
• Het groepsgevoel bij de kinderen en leiding stimuleren.
• De jeugd een stem geven. De behoeftes van de jongeren op geloofsgebied invullen.
• Vernieuwing faciliteren.
Om dit in te vullen worden de volgende activiteiten georganiseerd. En uitgebreidere beschrijving
staat in de volgende hoofdstukken.
De Kinderkerk
kindernevendienst waar de kinderen in een onderbouwgroep (4-8 jr) en een bovenbouw groep
(8-11 jr) uitleg krijgen.
De Jeugdkerk
Kindernevendienst voor de wat oudere jeugd.
Rock Steady
Tienerdienst voor de wat oudere jeugd gezamenlijk met de Gereformeerde kerk.
Stay Steady
Jongerennevendienst voor de wat oudere jeugd gezamenlijk met de Gereformeerde kerk.
Club
Een maandelijkse samenkomst op de vrijdagavond (8-14jr) waar een activiteit gekoppeld wordt
aan een Christelijk onderwerp. Het seizoen wordt afgesloten met een kampweekend.
De Tienergroepen
Het doel van de tienergroepen is om in een ontspannen sfeer bij de leiding thuis met onze
jongeren (vanaf groep 8) over het geloof te praten. Met de jongeren wordt gesproken over wat
het voor hen betekent om in deze tijd in God te geloven en om bij de gemeente van de Here
Jezus te horen.
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2 Algemeen
2.1 Inleiding
In dit document wordt beschreven hoe het jeugdwerk binnen de Hervormde Gemeente
Zwartsluis georganiseerd is en welke doelstellingen nagestreefd worden.
Hoofdstuk 2 beschrijft de organisatie en de missie en visie. In de hoofdstukken erna worden de
specifieke onderdelen beschreven.

2.2 Organisatie

Op dit moment zijn er 3 jeugdouderlingen. De jeugdouderlingen geven leiding aan het
jeugdwerk wat bestaat uit : kinderkerk, jeugdkerk, tienergroepen, en club. De kleuren binnen
het organogram hebben betrekking op de communicatie. Het eerste aanspreekpunt voor de
kinderkerk en jeugdkerk is Jeugdouderling A. Voor de tienergroepen en de
kniepertiescommissie is dit Jeugdouderling B. De communicatie naar de club en de externe
contacten lopen via Jeugdouderling C.
De stuurgroep bestaat uit een afvaardiging van de geledingen die direct met kinderen werken.
Dit zijn kinderkerk, jeugdkerk, tienergroepen en club. Ze vergaderen minimaal 4x per jaar om
het beleid en de activiteiten onderling af te stemmen.
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2.3 Missie & Visie
Missie: (waar staan we voor)
Alle jeugd van Zwartsluis een plek bieden om in aanraking te komen met het Christelijk geloof.
Visie: (waar we voor gaan)
• Door te streven naar samenwerkingen zorgen voor een breed aanbod voor de jeugd van
Zwartsluis.
• Het groepsgevoel bij de kinderen en leiding stimuleren.
• De jeugd een stem geven. De behoeftes van de jongeren op geloofsgebied invullen.
• Vernieuwing faciliteren.
“Het Hervormd Jeugdwerk Zwartsluis wil met en voor jongeren activiteiten ontwikkelen die een
creatief en ontspannen karakter hebben. Het aanreiken van normen en waarden vanuit het
christelijk geloof staat in het geheel centraal.”

2.4 Financiën
Het Hervormd Jeugdwerk Zwartsluis beschikt over een eigen bankrekening. Gelijk aan een
privé rekening courant betalingen afhandelen. Rekening courant bij SKG. Ook de spaarrekening
is bij SKG onder gebracht. De penningmeester voert het beheer hierover. Per kalenderjaar
wordt er een begroting opgesteld. De boekhouding wordt bijgehouden door de administrateur.
Deze verzorgt de bijbehorende rapportages.
Voor het kampweekend en de kniepertiesactie wordt een kasboek bijgehouden.
Zorgdragen voor wisselgeld kniepertiesactie. Na afloop wisselgeld verdelen onder
ondersteunende winkeliers. DIO Kiers kan ik wisselgeld “lenen” mits we dit minimaal in klein
geld weer terug brengen. Meestal geef ik hun extra ter voor geleverde service. Ekkelenkamp
krijgt vervolgens groot deel kleingeld voor betaling beslag. Als alles maximaal is omgewisseld
storting bij de bank en via privé rekening naar rekening courant.
Jaaroverzicht maken. (bespreken in de stuurgroep vergadering voor de zomervakantie)
Inkomsten:
Knieperties
Oud papier
Uitgaven:
Club
Kampweekend
Startweekend
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Jaarlijks budget opgeven bij de kerkrentmeesters voor kosten die met de kerkdiensten te maken
hebben. Zie Excel bestand aanvraag budget.
 kinderkerkmethode
 kerstproject
 paasproject
 overstapdienst
 gezamenlijke kinderdienst
 diverse uitgaven, hieronder vallen knutselspullen, stiften, lijm, papier etc.
 afscheid leiding
 toerusting.
We streven naar verdere professionalisering door ook een jaarrekening op te stellen en
kascontrole in te voeren.

2.5 Varia
Hieronder een opsomming van zaken die regelmatig terugkomen.
Voor het begin van het seizoen wordt er een jaarkalender opgesteld. Hierin worden de diensten
en vergaderingen zoveel mogelijk vastgelegd.
De traditie dat jongeren die geslaagd zijn voor hun examen, iets krijgen, wordt voortgezet.
We leggen 3 x een krans op 4 mei tijdens dodenherdenking. (regelen leiding & kinderen)
De clubleiding verzorgt samen met het GJC op startzaterdag een activiteit voor de jeugd.
De kerkenraad wordt geïnformeerd door elke maand een status update te versturen. Hiervoor is
een format beschikbaar. Het document wordt de woensdag voorafgaand aan de
kerkenraadsvergadering verstuurd naar de 2 e scriba.

2.6 Leiding
We kunnen de activiteiten voor de jeugd alleen maar organiseren als er voldoende enthousiaste
leiding is. In principe kies je als leiding voor het uitvoeren van een bepaalde functie.
Bijvoorbeeld kinderkerk of club. Maar binnen Connected in Christ vinden we het belangrijk om
“connected“ te zijn. Dus we willen graag het groepsgevoel bij alle leiding stimuleren.
Om leiding te geven aan kinderen in een bepaalde functie vragen we in ieder geval dat het
Christelijke gedachtegoed met bijbehorende normen en waarden uitgedragen wordt. Voor
bepaalde functies worden meer kwalificaties gevraagd.
Onderstaande tabel is een weergave van de functies en activiteiten. Hiermee geven we aan dat
we het deelnemen aan meerdere activiteiten willen bevorderen.
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Functie
Christelijk
gedachtengoed
Belijdend lid
Knieperties verkoop
Kerst /paas project
(kinderkerkhoofdstuk?)
Oud papier
Tienerdienst
Kampweekend
Gezins advents dienst

Kinderkerk Jeugdkerk Rock
Stay
Club Tiener
Steady Steady
groepen
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x = vereist
v = verwacht
o= optioneel

3 Kinderkerk
Kindernevendienst waar de kinderen in een onderbouwgroep (4-8 jr) en een bovenbouw groep
(8-11 jr) uitleg krijgen. Hierbij wordt vaak een methode gevolgd.
Er wordt een draaiboek opgesteld waarin de gang van zaken beschreven staat.
Zie Draaiboek kinderkerk per jaar.

4 Jeugdkerk
Kindernevendienst voor de wat oudere jeugd. Ze vertrekken met de kindernevendienst en
komen terug voor de zegen. Zie draaiboek Jeugdkerk per jaar.

5 Rock Steady
Op de eerste zondag van de maand is er Rock Steady voor de 1e, 2e en 3e klassers van het
voortgezet onderwijs. Het programma, Rock Steady van Youth for Christ, is specifiek gericht op
kerkelijke jeugd. Kennismaken met wie God voor jou kan zijn, vriendschappen opbouwen en
samenwerking staan centraal. De tienerdienst wordt op dit moment één maal per maand in “De
Poort” gehouden. Aanvang Tienerdienst is 9.55uur, afsluiting doen we in de Eredienst met
slotzang en zegen.
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6 Stay Steady
Op de eerste zondag van de maand is er Stay Steady voor de 4e en 5e klassers van het
voortgezet onderwijs. Aanvang is 9.55 uur, afsluiting doen we in de Eredienst met slotzang en
zegen. Stay Steady is gelijk met Rock Steady.
In de toekomst willen we wisselen tussen “De Poort “ en “Het Trefpunt”.

7 Club
Er wordt geen contributie gevraagd, oftewel club is gratis voor alle jeugd van Zwartsluis.
Leeftijdsgroepen:
8 - 11 (groep 3 – groep 5);
12 - 15 (groep 8 – voortgezet onderwijs klas 3/4);
Tijdstip
Aanvang 19:00 uur gezamenlijk tot 19:15; C gedeelte;
Aanvang 19:20 – 20:30; creatieve activiteit.
Frequentie en dag
Elke 5e a 6e vrijdag in het seizoen beginnend na startweekend (medio September).
Format
C gedeelte samen starten en daarna mogelijkheid tot opsplitsen. Dit wordt ruim voor het begin
van de clubavond beslist omdat er dan 2 creatieve activiteiten voorbereid moeten worden.
Data
Zie jaarrooster jeugdwerk.
Eind mei; Afsluitend kampweekend
 Trefpunt en Honk bespreken direct na sluiting van het vorige seizoen.
Christelijke gedeelte:
De onderwerpen worden voor het begin van het seizoen samen gekozen.
 Samen vergaderen en Honk bespreken (zie Data overzicht);
Het C gedeelte kan door een of meerdere personen worden voorbereid en gepresenteerd.
Met behulp van een korte (<=10 slides) presentatie wordt dit voorwerp uitgelegd.
De duur van het C gedeelte mag 10 - 15 minuten duren maar zeker niet langer.
Het C gedeelte moet geen catechisatie zijn maar het Bijbels gedeelte dient op een speelse en
eigentijdse manier uitgelegd te worden met in achtneming de aard van de avond.
Immers de aard van de avond is, speels, plezier, gezellig, creatief, ongedwongen met een
Christelijke aftrap. Verband leggen met een hedendaags onderwerp is wenselijk.
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Activiteiten gedeelte
De activiteiten worden voor het begin van het seizoen samen gekozen.
 Samen vergaderen en Honk bespreken (zie Data overzicht);
Een connectie met het C gedeelte is gewenst maar niet absoluut noodzakelijk.
De activiteiteigenaren (zij die het voorbereiden en leiden) worden vooraf vastgesteld.
De maandag voor clubavond komt de groep bij elkaar om alles door te spreken.
Gemaakte voorwerpen kunnen geschikt zijn om in de kerk te tonen de zondag na club.
Kampweekend: (nog uitbreiden en aanvullen)
Het seizoen wordt afgesloten met een kampweekend. De clubleiding organiseert dit.
Van de kinderen wordt een eigen bijdrage verwacht van (2018) €25,Programma ;
Vertrek vrijdagavond rond 18:30
Avond programma met dropping
Zaterdagochtend ontbijt
Zaterdag middag activiteit
Zaterdag avond activiteit
Zondagochtend ontbijt
Zondag einde ochtend ; afsluiting (voorkeur eigen dominee)
Zondagmiddag rond 16:00 uur thuis.
Er worden vooraf regels voor de kinderen opgesteld en deze worden bij aanvang gepresenteerd
En ook de leiding houdt zich aan vooraf gemaakte afspraken. Denk hierbij aan:
- Geen mannen op de meisjes kamer
- De leiding drinkt alleen ’s avonds alcohol met mate als alles binnen is en er minstens 1
iemand nuchter blijft.
- Roken doen we uit het zicht van de kinderen.
- Alle leiding doet mee aan alle activiteiten; geen zin is geen optie.
Bovenstaande wordt komend seizoen uitgewerkt in een kampweekend draaiboek.

8 Tienergroepen
Doelstelling:
Het doel van de tienergroepen is om in een ontspannen sfeer met onze jongeren over het
geloof te praten. Er wordt gesproken over wat het voor jongeren betekent om in deze tijd in God
te geloven en wat het voor hen betekent om bij de gemeente van de Here Jezus te horen. Wat
is geloven? Hoe geloof je? Wat geloof je? In/met wie geloof je? Wanneer geloof je? Zijn vragen
die hierbij naar boven komen en waar we met elkaar over nadenken en over praten. Binnen de
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groep proberen we saamhorigheid en verwantschap te creëren, in de hoop dat men met elkaar
ook bijvoorbeeld jeugddiensten gaan bezoeken.
Opzet:
- groepjes van ongeveer 5-6 kinderen/jongeren
- beginnen met de leeftijd van 11-12 jaar (groep 8) (ouders vinden kinderen uit groep 7 te jong)
- onder leiding van een mentor bij hen aan huis
- de groep komt om de twee weken bij elkaar, van september tot en met mei
- de bijeenkomst duurt een uur, voor oudere groepen kan gekozen worden voor anderhalf uur
- de inhoud is voor een deel ‘gezellig’: het creëren en versterken van de onderlinge band
- de inhoud is voor een deel ‘leerzaam’: er wordt gewerkt met een methode van waaruit
bepaalde onderwerpen vanuit het geloof besproken worden
- bij dit alles is er aandacht voor onderlinge pastorale zorg: meeleven bij blijde en verdrietige
gebeurtenissen
- voor de mentoren worden bijeenkomsten georganiseerd voor onderling overleg en toerusting;
en natuurlijk kunnen zij altijd voor advies en ondersteuning een beroep doen op
jeugdouderlingen en predikant
Er is 1 x per seizoen een tienerdienst. Deze dienst wordt samen door en met de tieners
ingevuld.

9 Oud papier
We hebben een contract met de ROVA voor het ophalen van oud papier. Hiervoor leveren we
mensen en delen in de opbrengst.
Hiervoor maakt de coördinator oud papier het rooster.
December / Januari regelen bezetting voor komende jaar.
Huidige lopers zijn:
Evert Moorman
Chris Voerman
Albert Mooiweer
Dik van Dalfsen
Koos Kisjes
Roel Dijkstra (nieuw in 2018)
In de loop van het jaar is er een overleg met de Rova /Gemeente / inzamelaars.
Hoe loopt het. Wat gaat er mogelijk veranderen.
In december word nieuwe rooster bekend en Arie Bosgraaf (Stichting Helpende Handen) maakt
conceptrooster wie wanneer loopt, dan wel op de zaterdag toezicht dient te houden.
De zaterdag is opgeheven.
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10 Knieperties
Eind januari wordt er een bakweek georganiseerd door de kniepertiescommissie.
Deze commissie organiseert het bakken in Het Honk en de verkoop door de jeugd in Zwartsluis.
Ook via de website is het mogelijk om knieperties te bestellen.
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Bedanken leiding einde seizoen

Oud papier: Jan kruimer verzorgt dit.
Knieperties: de commissie krijgt na afloop een bos bloemen, jeugdouderling Mirjam Gräfe regelt
dit.
Club: de leiding mag mee op kamp zonder kosten
Kinderkerk en jeugdkerk: jeugdouderling Hetty Scholten verzorgt een presentje.
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Afscheid leiding

Gaat er iemand weg dan krijgen zij een afscheidscadeau. Dit kan zijn een bos bloemen of een
cadeau bon. De rekening hiervoor mag ingediend worden bij de kerkrentmeesters (Jenneke
Pieffers). De verantwoordelijke jeugdouderling verzorgt dit.

