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Inleiding
De Protestantse Gemeente te Voorschoten (PGV) had sinds het vertrek
van de jeugdwerker nog geen vervanging gevonden voor deze functie.
Om dit gat op te vullen zijn wij gevraagd door de kerngroep Jeugd van
de PGV om tijdelijk de rol van jeugdwerker op ons te nemen. De 24 uur
van de toekomstige vacature is verdeeld over drie. Afgesproken is dat
we in deze constructie van 1 december tot uiterlijk 31 mei onze taken
vervullen. Dit document is een verslag van de activiteiten die zijn
uitgevoerd, de lijnen die zijn uitgezet en suggestie voor mogelijke
vervolgstappen.

De insteek
In oktober 2018 hebben we ons plan van aanpak “Warm en Huiselijk” aan de Kerkenraad
voorgelegd. Onze inspiratiebron van de afgelopen maanden is de aanpak die omschreven
wordt in het boek “Growing young” van Kara Powell, Jake Mulder en Brad Griffin. Deze
aanpakwordt ook ondersteund door JOP. In het kort komende de zes basisprincipes op het
volgende neer:

(i) Geef jongeren verantwoordelijkheid;
(ii) Inlevend in jongeren;
(iii) Jezus en zijn boodschap centraal;
(iv) Werken aan een warme gemeenschap;
(v) Geef jongeren en gezinnen prioriteit;
(vi) Wees relevant voor anderen (ook in de samenleving).

Voordezeperiodehebbenweeenonderscheidgemaakt inactiviteiten.Activiteitenmeteen
duidelijke boodschap, maar ook activiteiten waarin de boodschap wat meer onder de
oppervlakte ligt. Deze laatste zijn meer gericht op samenzijn, groepsvorming en gezellig
meedoen. In alle activiteiten staat centraal dat we jongeren het idee geven dat ze welkom
zijn, dat het gezellig is, dat er zogezegd een zekere warmte vanuit gaat. Het opbouwen van
een band is in deze fase het belangrijkste.

Kernteam
Vanuit het 'Kernteam' wordt het beleid praktisch vormgegeven en is er
overzicht wat er gedaan wordt in het jeugdwerk. Deelnemers zijn: Hans
den Braven, Petra Marchand, Will den Dulk, Mirjam Litjens en André
Potters-Kemp. Het contact & terugkoppeling met moderamen en
kerkenraad loopt via Hans den Braven (jeugdouderling).
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Wat is daadwerkelijk gedaan?
Dit onderdeel van het verslag heeft als doel een indruk te geven van
deuitgevoerdeactiviteitenophet terrein van jeugd.Hierindraait het
niet om een exacte opsomming van activiteiten te geven, maar we
vinden het belangrijk dat ‘de kerk’ kan zien waar de jeugdmee bezig
is en wat er speelt.

Basiscatechese

Om de week is er basiscatechese. Dit is voor
kinderen van 10-12 jaar. Elke bijeenkomst is
aan de hand van een Bijbels thema.
(Basiscatechese is tijdensdekerkdienst ende
leidraad van de lessen is het programma
“basics” van JOP.Hier krijgendekinderenaan
de hand van thema’s zoals God, Kerk, doop,
Jezus, Bijbel en ook een breder overzicht van
het geloof. Belangrijk is dat de kinderen een
basiskennis van de Bijbel hebben.

Provider

Elke eerste zondag van de
maand is er Provider. Een
groepje jongeren van 12+
komt tijdens de zondagse
dienst bij elkaar in ‘de Kelder’.
De Provider heeft al jaren een
vast en goed lopend team. De
onderwerpen variëren, evenals
de opkomst.3 4



Kinderkerst

In 2018 was het de tweede keer dat de kinderkerstdienst breder getrokken is ten opzichte
vanvoorgaande jaren,waarbij de samenwerking tussendedomineeendeKND isuitgebreid
door:

(i) ook de jongeren van provider erbij te betrekken;
(ii) een kinderprojectkoor onder leiding van Maria op te zetten en in de

kinderkerstdienst op te nemen;
(iii) meer ouders mee te laten spelen op het toneel;
(iv) het decor door kinderen te laten maken; en niet te vergeten
(v) het met de kinderen samen bakken van koekjes als cadeautjes voor de kinderen

die de dienst bijwoonden. Wat dat laatste betreft: het samen koekjes bakken was
een groot evenement met meer dan 30 kinderen en helpende moeders zowel van
onze kerk als van de Islamitische gemeenschap.

Sirkelslag

Jaarlijks is er het evenement Sirkelslag, een online
spel waar jeugdgroepen uit heel Nederland tegen
elkaar strijden. Sirkelslag wordt georganiseerd door
JOP.

Het spel is opgebouwd door een bekende Bijbel-
figuur te laten vertellenwat hij/zij in zijn/haar verhaal
beleven en hoe hij/zij met durf en vertrouwen met
bepaalde situaties omgaan. De kinderen leven mee
door bedachte spelopdrachten uit te voeren, waarin
vertrouwen, samenwerking, durf, etc, nodig zijn. Op
die manier beleven de kinderen een Bijbel-verhaal in
het heden met veel interactie en vooral plezier.

Bij Sirkelslag Young komt er een extra dimensie erbij
door het spel via een online verbinding live te spelen
met heel Nederland. Via Twitter en andere sociale
media worden foto’s en filmpjes gedeeld.

Naast dedeelnamevoor kinderen tot 12 jaar, deedde
PGV nu voor het eerst mee met Sirkelslag Young
(12+). Het thema was dit jaar “Een nieuw begin”.

Van de 173 groepen zijn eindigden we als 35e… We
hebben dus nog wat werk te doen!
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Bloemkaartjes knutselen

Deze activiteit was erop
gericht om de kinderen en
jongeren na de dienst de
gelegenheid te geven om
kaartjes temakenvoorbij de
bloemgroet aan een
medegemeentelid. De
kinderen komen dan direct
na de dienst bij elkaar om
gezellig samen te lunchen
en gaan dan heel
enthousiast en creatief aan
de slag.

Bijdrage muziekavond

Vanuit het Kernteam is
een flinke bijdrage
geleverd aan het tot
stand latenkomenvande
Muziekavond.

Filmavonden

Er zijn twee filmavonden georgani-
seerd. Een avond voor de 12+ groep en
een avond voor de groep 8-12 jaar. Bij
de 12+ groep waren en ongeveer 10
jongeren en bij de groep 8-12 jaar
waren er ongeveer 20 kinderen. Er is bij
beide groepen voor gekozen om de
activiteit aan te biedenmet een simpele
maaltijd en/of lekkere snack.
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Samen koken

“Koken met Dima” en “Indonesisch koken” waren de aanplakbiljetten
om jongeren (12+) te verleiden mee te doen. Samen een gerecht
bereiden en samen opeten. Beide avonden werden in samenwerking
voorbereid. Dima Samaan heeft de eerste avond jongeren kennis laten
maken met de Syrische keuken. Op de tweede avond liet Evita
Boelhouwer iedereen meekoken en proeven van de Indonesische
keuken. Er was veel animo om mee te doen en intussen waren bij het
Indonesisch koken ook de jongeren van de St. James uitgenodigd en
aangehaakt.

Dekinderenen jongeren latenaanhakenbij activiteitendie inonzekerk
al bestaan zoals het eetcafé is een win-win situatie door de groep
vrijwilligers te ondersteunen en een nieuwe dynamiek in deze activiteit
te brengen door de jonge generatie een taak te geven. Dit is in
samenwerkingmet InekevanKempen intussenvier keergeorganiseerd
en de bezoekers van het eetcafé laten ons weten dat zij er erg naar uit
zien als wij weer komen.
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Activiteiten op de woensdagmiddag

Het is niet altijd even makkelijk om een dag / tijdstip te vinden waarop de
meeste kinderen / jongeren kunnen. Door altijd activiteiten op een vast
moment te laten plaatsvinden, hopenwe regelmaat in te kunnen bouwen.
Voor de leeftijdsgroep 8-12 jaar menen we dat de woensdagmiddag van
13:30-15:00 uur een geschikte tijd is. De georganiseerde activiteiten
variëren van werken vanuit een thema tot gewoon lekker knutselen.

De onderstaande activiteiten zijn op de woensdagmiddag georganiseerd:

- Ketting rijgen

- Schilderen

- Ladenkastjes schilderen

- Paaseieren schilderen

Alle activiteitenbeginnenmet een
Bijbelverhaal om de kinderen de
basiskennis van de Bijbel te leren.
Ouders hebben aangegeven dat
het er in het dagelijkse drukke
bestaanmet werken vaak niet van
komt om Bijbelverhalen te
bespreken. Op woensdagmiddag
is hier meer tijd voor dan op
bijvoorbeeld de KND. Daarnaast
komen er ook andere kinderen
dan tijdens de kerkdienst.
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PlayStation Fifa2019 toernooi

Het gamen op de Playstation is anno 2019 niet meer weg te
denken. Om wat meer jongens van 12+ aan te trekken is er
twee maal het enige FIFA-toernooi van Voorschoten
georganiseerd. Gamen, chips eten en hangen met elkaar. Ook
in een kerk kan het gezellig zijn.

Gluren bij de buren

Doel vandezeactiviteit is omeenaantalmaal per
jaar een andere kerk of geloofsgemeenschap te
bezoeken. We willen laten zien hoe andere
jongeren met geloven omgaan: waar zij hun
inspiratie vinden, hoe zijn een dienst vieren en
hoe zij tegen het geloof of een kerkdienst
aankijken.

“Wie is de Mol?” spel / app

Door aan te sluiten op actualiteiten hopenwemeer
raakvlakken te kunnen vinden bij de jeugd. Het
programma “Wie is de Mol” is elk jaar een hit in
Nederland. Via de app konden jongeren meedoen
met het bekende TV-programma. Daarnaast is er
het bordspel gespeeld. Het is in de praktijk niet
altijd even makkelijk om de Judas te ontdekken of
om zelf te spelen.
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Pasen

Pasen is altijd een tijd wanneer in de kerk veel gebeurt. In samenwerking
met de kindernevendienst was Palmpasen erg leuk om te doen. Bijna 70
kinderen deden mee. Een voorbeeld waar predikanten, scholen,
kindernevendienst en jeugdwerk goed op elkaar aansloten.

The Passion

Zoals ook vorig jaar was er dit jaar bij enkele
jongeren interesse om “The Passion” te
beleven. Dordrecht was dit keer de locatie op
deze witte donderdag. Rien Timmer was
bereid om de begeleiding van de jongeren
onder zijn hoede te nemen.

Paaschallenge

Het Paasverhaal doorleven, dat is
waar het in de Paaschallenge om
draaide, van zaterdagavond tot
Paasochtendbij zonsopgang.Aande
hand van opdrachten, puzzels en
persoonlijke videoboodschappen
van Maria over haar zoon Jezus
beleefden jongeren het Paasverhaal.
Met veel dank aan het materiaal van
JOPNederland en dank ook aan Jaap
Booij die ondersteunde. Ondanks de
vermoeidheid hier en daar was het
enthousiasme van de jongeren
groot.
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Ook dit jaar waren we weer aanwezig
bij de EO-jongerendag.

Lokale samenwerking
Omdat we niet de enige kerk in Voorschoten zijn en omdat het
jongerenwerk overal met dezelfde vragen worstelt, is contact gezocht
met St. James Church en de Katholieke Kerk. Van beide kanten is er
intentie tot verdere samenwerking. Vanuit de St. James Church lijkt het
iets sneller te lopen. Het kokenmet Evita was het eerstemoment dat er
een mix was tussen de jongeren.

Communicatie & sociale media
Het isgeengeheimmeerdat jongerenanno2019veel vluchtiger communiceren
en beeldtaal belangrijker is. Dat is ook de reden dat alle uitnodigingen voor
activiteiten zoveel mogelijk worden voorzien van passende beelden. Het ziet er
daarmee verzorgd en professioneel uit.

Daarnaast is er een account op Instagram geopend. Alle activiteiten worden
hierop gedeeld. Dit zijn niet alleen de aankondigingen, maar tijdens de
activiteiten worden hier ook foto’s geplaatst. Doel is om het account op termijn
zoveel mogelijk door jongeren te laten beheren. De eerste stappen hiertoe zijn
gezet.

jongerenwerk_pg_voorschoten
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Wat hebben we geleerd en waar kunnen we op doorgaan?

Kernteam
Het jeugdwerk verdeeld over drie mensen vraagt om een goede rolverdeling. Het
positieve is dat iedereen andere kwaliteiten en talenten heeft. Dit mondde uit in een
divers aanbod en een vernieuwde insteek op ideeën over jeugdwerk.Wemerkten echter
ook dat het nodig was om goed af te stemmen over de inhoudelijke doelstelling. Hierbij
kwamen vragen aan de orde als: ‘vanuit welk perspectief doe je een activiteit?’, ‘wat vind
je echt belangrijk dat jongeren oppikken?’ en ‘hoe kunnen we zorgen dat de jeugd van
12- ook aangehaakt blijft als ze eenmaal 12+ zijn?’

We hebben hiermee het idee dat we op de goede weg zitten; met de manier waarop we
de vragen aanpakken komt het Kernteam verder. Onze inspiratiebron om deze vragen
te kunnen beantwoorden is het boek “Growing young” van Kara Powell, Jake Mulder en
Brad Griffin, waarin de volgende zes basisprincipes worden benoemd: (i) geef jongeren
verantwoordelijkheid; (ii) inlevend in jongeren; (iii) Jezus en zijn boodschap centraal; (iv)
werken aan een warme gemeenschap; (v) geef jongeren en gezinnen prioriteit; en (vi)
wees relevant voor anderen (ook in de samenleving).

Binding jeugd
We merken dat er een groot verschil is tussen de jeugd van ‘12+’ en die van ‘12-’.
De jongste groep is makkelijker benaderbaar en komt in grotere getalen naar
activiteiten die georganiseerd worden. De uitdaging ligt bij deze groep om ze te
laten doorstromen als ze ouder zijn. Als de activiteiten aangeboden blijven, kan hier
een goede groep uit ontstaan die zich verbonden voelt.

De jeugd van ‘12+’ vraagt veel meer aansporing. Dit betekent dat je vaak tot kort
voordat de activiteit begint nog niet goed kan zeggen of deze doorgaat. Zo ging de
Paaschallenge pas één dag van tevoren definitief door. Uiteindelijk deden zeven
jongeren mee en waren ze erg enthousiast. Het is in de voorbereiding wel lastig om
vanuit die onzekerheid te werken. Temeer ook omdat je het goed wegzet via sociale
media en persoonlijke benadering. Je wilt dan eigenlijk degenen die wel zich
aangemeld hebben niet meer afzeggen. De ervaring leert echter ook dat het vaak
‘welgoedkomt’.Hetblijftwel eendingdatde jongerenzich redelijk laat committeren
aan een activiteit. We hebben daarnaast nog niet een vast moment kunnen vinden
dat deze groep jongeren het beste uitkomt qua dag en tijd voor activiteiten. Tot op
heden wisselen we qua tijdstip en dagen.

Aanknopingspunten voor de toekomst
Hetwasdeafgelopen tijd inspirerendomhet jeugdwerkeennieuwe impuls tegeven.
We zien dan ook voldoende aanknopingspunten omhet komende jaar door te gaan
op waar we gebleven zijn. We zien dat het jeugdwerk gewaardeerd wordt en dat er
groei aanwezig is.

Thema's waar we over nadenken:

- een aanpak voor de groep van 15-18/20
- jongeren ook op de gewone zondag ochtend verwelkomen en hun plek geven
- diaconaal project

Samenwerking tussen kerken
De eerste stappen tot samenwerking zijn zoals genoemd gezet. We
bevinden ons hierin in de startfase. Eerste ervaring is positief, maar kan
nog veel meer vorm krijgen. Met name de band met de St. James Church
biedt veel perspectief. Verder zijn de eerste stappen gezet om meer met
de Christelijke scholen onze activiteiten te delen. Palmpasen is hier een
goed voorbeeld van.
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Ook voor goede doelen is er ruimte. Hier hebben de meiden lekkers gebakken om te
verkopen voor Stichting Haarwensen.


