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1. Inleiding
Doel Beleidsplan en scope
Kort geleden gebeurd in Aalsmeer en Kudelstaart.
Honderden jongeren (en ouderen) verdringen zich voor de deuren van
danscafé de Praam, Café op de Hoek, Vleghaar en The Beach. Er is vrolijk
gelach; dreigende irritaties worden in de kiem gesmoord door beveiligingspersoneel.
Wat is er aan de hand? Treden er beroemde popartiesten op? Bekende Nederlanders?
Nee, het is gewoon “Laatste werkdag” en men komt bij elkaar om gezellig en met een
(on)gepaste hoeveelheid drank het werkjaar af te sluiten.
Een behoorlijk contrast met ons Jeugdwerk. Dringen en duwen bij de Kindernevendienst? Een rij bij de ingang van Jeugdkerk XL? Nee, geen sprake van. We hebben best
zorgen: moeite om enthousiaste vrijwilligers te vinden, de jeugd te binden en te boeien,
om de zaak aan de gang te houden.
Jaloers op de laatste werkdag? Een beetje maar. In ieder geval niet op het drankgebruik,
wel op de belangstelling en het enthousiasme. Laten we ons erdoor ontmoedigen? Nee!
Anders zou het Evangelie van Jezus Christus niet de moeite waard zijn.
Want het gaat niet om de hoeveelheid, maar om de inhoud. We gaan dus niet bij de
pakken neerzitten. We willen navolgers van Jezus zijn en het geloof doorgeven aan de
jongste generatie verdient alle energie en steun.
Het doel van dit Beleidsplan is het geven van richting aan de manier waarop het
Jeugdwerk in onze gemeente gezond, vitaal en levendig kan blijven, zodat we zo lang
mogelijk in staat blijven de (onze) kinderen geloofsbagage voor hun verdere leven mee
te geven.

Gevolgde werkwijze
Halverwege het jaar 2017 wordt door Carin Bremer, Jeugdouderling, aan Koos Koelewijn
gevraagd om de functie van Jeugdwerker op zich te nemen met als specifieke taak het
opstellen van een Beleidsplan voor het Jeugdwerk van de Protestantse gemeente
Kudelstaart. Na bevestiging (niet als ambtsdrager) worden de werkzaamheden
aangevangen. Een opzet voor het Beleidsplan wordt in september 2017 in de Jeugdraad
besproken en eerst wordt de huidige situatie in beeld gebracht door gesprekken met
diverse actievelingen in het Jeugdwerk, de predikant en door middel van een enquête
onder alle vrijwilligers in het Jeugdwerk. Zie hoofdstuk 2.
Ondertussen wordt de deelname aan de activiteiten gevolgd en geregistreerd. In het
voorjaar van 2018 is het nodig om te anticiperen op een bepaalde ontwikkeling. De
deelname aan de Jeugdkerk is drastisch gedaald (van gemiddeld 6 naar gemiddeld 3).
Om te voorkomen dat dit leidt tot stoppen van de Jeugdkerk is vernieuwing nodig. Die
wordt gevonden in Jeugdkerk XL waarvoor in korte tijd een plan besproken en
uitgevoerd wordt. De eerste Jeugdkerk XL trekt ongeveer 13 jongeren.
Op basis van de huidige situatie en de gang van zaken in 2018 worden verwachtingen
naar de toekomst opgesteld. Hoe ontwikkelt de kerk zich? Waaraan is er behoefte? Wat
willen de jongeren zelf? Zijn er straks voldoende vrijwilligers? Zie hoofdstuk 3.
Alles in ogenschouw nemend wordt er in hoofdstuk 4 geprobeerd om zo concreet
mogelijk aan te geven hoe het eerder aangegeven doel behaald kan worden.
Voor zover nodig en mogelijk wordt er tot slot aangegeven hoe de uitvoering van het
plan bewaakt kan worden. Zie hoofdstuk 5.

Context en omgeving Jeugdwerk
Hier zal worden aangegeven in welke “context” of omgeving het Jeugdwerk van de
Protestantse gemeente Kudelstaart zich bevindt.
Eerst een definitie. Als “Jeugdwerk” wordt het geheel van organisatie en activiteiten
verstaan voor de gemeenteleden in de leeftijd van 0 tot ongeveer 20. De “0” is een
scherpe grens, aangenomen dat de oppasdienst ook als Jeugdwerk wordt gezien. De
grens van “20” is minder scherp, maar is bedoeld als de grens waarbij gemeenteleden
geacht worden deel te nemen aan de “gewone” kerk-activiteiten. (De praktijk is
overigens dat de leeftijdsgroep van 20-30 nauwelijks zichtbaar is bij activiteiten en in de
erediensten).
Binnen de Protestantse gemeente Kudelstaart maken de jongeren van 0-20 ongeveer 16
% van het aantal gemeenteleden uit. In de organisatie van de Protestantse gemeente
Kudelstaart is een aparte plaats voor het Jeugdwerk ingeruimd en door de
Jeugdouderling(en) is de link met de kerkenraad geregeld.
In dit kader en ook met het oog op eventuele samenwerking in de toekomst is ook van
belang hoe het Jeugdwerk er voor staat in andere kerken. Hierbij beperken we ons tot de
“PKN-achtigen” en de Parochie St Jan Geboorte. Let op: de genoemde kwalificatie is
puur op gevoel en is geenszins een op gedegen onderzoek gebaseerde inschatting.
• Parochie St Jan Geboorte:
nauwelijks actief Jeugdwerk meer; wel
kinderkoor
• Open Hof Kerk:
kindernevendienst redelijk, geen clubs,
12+ moeizaam
• Hervormd Oost
wel breed aanbod, maar deelname beperkt
• Hervormd Dorp
breed aanbod en redelijk bloeiend Jeugdwerk

Leefwereld jongeren
Ruim 40 jaar geleden. Kudelstaart werd steeds verder volgebouwd. Nieuwkomers en
Aalsmeerders bewoonden de huizen in de nieuwe straten. De Samen Op Weg
gemeente hield haar eerste diensten in het Dorpshuis. De pioniers van die tijd zijn de 60ers en 70-ers van nu. Hun kinderen zaten op de Graankorrel en gingen naar de korfbal.
Het was een redelijk beperkt, overzichtelijk en vertrouwd wereldje, waarin deelname aan
Jeugdwerkactiviteiten vanzelfsprekend was. Die kinderen zijn nu 20-40 jaar en veelal het
huis uit.
De huidige groep 0-20 jarigen zijn deels “3e generatie” en deels het resultaat van latere
“import”. De band kerk-school-korfbal is er soms nog wel, maar veel minder en losser.
Voor 12+ gold en geldt dat men voor de middelbare school buiten Kudelstaart terecht
moet. De wijde wereld in met al z’n uitdagingen en verleidingen.
Godsdienstonderwijs op de scholen is er de laatste jaren niet op vooruit gegaan.
Op de jongeren van tegenwoordig, en zeker de 12+-ers komt ontzettend veel af:
vriend(inn)en, school, bijbaantje, social media, hobby’s en sport.
Ook wordt de leeftijd dat jongeren nog van hun ouders naar kerk-club-catechisatie
“moeten” steeds lager.
Conclusie van het bovenstaand is dat een bloeiend Jeugdwerk geen
vanzelfsprekendheid is. Jeugdwerkactiviteiten moeten hun eigen plaats bevechten,
zullen aantrekkelijk en aansprekend moeten zijn en geleid moeten worden door
enthousiaste en bevlogen vrijwilligers.

2. Beschrijving huidige situatie
Structuur Jeugdwerk Protestantse gemeente Kudelstaart
De structuur van het Jeugdwerk is vrij simpel. Er is een Jeugdraad, die bestaat uit de
jeugdouderling(en), pastoraal werker(s), de Jeugdwerker, een penningmeester en ds.
Hans van Dalen als adviseur. Er zijn (in principe) twee jeugdouderlingen; zij zijn
ambtsdrager en maken daarom deel uit van de Grote Kerkenraad; één jeugdouderling
zit ook in de Kleine Kerkenraad. De Jeugdraad is verantwoordelijk voor de activiteiten
die hierna beschreven worden, waarbij er een verschil is tussen activiteiten die dichter
bij de erediensten horen zoals de Kindernevendienst en activiteiten die daar verder van
af staan zoals de clubs.
De Jeugdraad vergadert ongeveer 8 x per jaar, waarbij 2 x (aan het eind van het
seizoen en halverwege het seizoen) extra vertegenwoordigers van de diverse groepen
uitgenodigd worden.
De vrijwilligers van de diverse activiteiten komen ook al dan niet regelmatig bij elkaar
om afspraken te maken en projecten af te stemmen.
Aantal jongeren per leeftijd
In onderstaande grafieken wordt de leeftijdsverdeling getoond van de jongeren uit van
de Protestantse gemeente Kudelstaart. Situatie per 1 jan 2019
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Opmerkingen
• De leeftijdsverdeling bij 0-12 is aardig gelijkmatig
• Bij 12-14-jarigen zit een opvallende dip
• De 15-17-jarigen zijn juist weer relatief ruim vertegenwoordigd

Wat is het huidige aanbod, kwalitatief en kwantitatief
Hier wordt een overzicht gegeven van alle activiteiten. De gegevens zijn verkregen uit
interviews met betrokken vrijwilligers. De cijfers zijn (ook) gebaseerd op eigen
waarneming in het seizoen 2017/2018.

Activiteit

Leeftijd

Frequentie

Aantal
vrijwilligers

Gem. aantal
deelnemers

Speciale
methode?

Jeugd van
buiten Spil?

Opmerking

Oppasdienst

0-4

Elke
zondag

8

4

Nee

Incidenteel

Jongeren participeren

Kindernevendienst

4-12

Elke zondag
2 groepen

8
1 per groep

12

Vertel het
maar

Incidenteel

In vakantietijd groepen bij
elkaar

Kindernevendienst
XL

5-12

4 x per jaar

3 per keer

22

Nee, per keer
bedenken

Enkele keer

Twijfel over meer PR naar
buiten vanwege cap. zaal

Jongensclub

8-11
(groep 5,6,7)

Eens per 2
weken

3
(2 per keer)

6

Nadruk op
ontspanning

Zeker de
helft!

Wel opening met
Bijbel/gebed

Meidenclub

8-11
(groep 5,6,7)

Eens per 2
weken

2

6

Nadruk op
ontspanning

Enkelen

Even gestopt, in 2018
herstart

Rock Solid

12-13 (groep
8/klas 1

Eens per 3
weken

3

1

Rock Solid van
YfC

Nee

In de loop van 2018 feitelijk
gestopt

Catjids

13-17

Eens per 2
weken

1
(Hans v. D.)

7

Inleiding/
filmpje/gesprek

Enkelen

Jeugdkerk

12-18

1 x per 2
weken

3

3

Nee

Nee

Zie aparte toelichting

Jeugdkerk XL

12-18

Eens per 4
weken

2

14

Hemels
Gelagh

Enkelen

Zie aparte toelichting

Toelichting
Jeugdkerk (XL)
In het voorjaar van 2018 is het nodig om te anticiperen op de grote daling van het aantal
bezoekers van de Jeugdkerk (van gemiddeld 6 naar gemiddeld 3). Om te voorkomen dat
dit leidt tot stoppen van de Jeugdkerk is vernieuwing nodig. Die wordt gevonden in
Jeugdkerk XL waarvoor in korte tijd een plan besproken wordt in Jeugdraad en
Kerkenraad. De eerste Jeugdkerk XL in maart 2018 trekt ongeveer 13 jongeren. In 2018
stabiliseert dit aantal op ongeveer 14. Intussen is er besloten dat iedere 2 weken
Jeugdkerk (XL) is, om en om Jeugdkerk en Jeugdkerk XL.
Zondagmiddag gespreksgroep
Tot in 2017 kwam er af en toe de zondagmiddaggespreksgroep bij elkaar, bedoeld voor
17/19+. Door onvoldoende belangstelling is dit in de loop van 2018 feitelijk gestopt.
Aantal actieve vrijwilligers in 2019 (Sommige participeren in meer dan één activiteit)
Tot 12 jaar:
18
12+
7
Aantal deelnemende jongeren (sommigen nemen deel aan meerdere activiteiten)
Activiteiten tot 12 jaar: 30-35
Percentage van het aantal kinderen in ledenbestand: 60%
Activiteiten 12+:
15-18
Percentage van het aantal jongeren in ledenbestand: 30%
Activiteiten waaraan ook jeugd van buiten kerk deelneemt
Clubs, Kindernevendienst XL, Catjids en Jeugdkerk XL.

Uitkomsten enquête
Eind 2017 is er een online en anonieme enquête uitgevoerd onder de actieve
vrijwilligers in het Jeugdwerk. 18 personen zijn aangeschreven; 15 hebben gereageerd,
een respons van ruim 80%. Er is gewerkt met gesloten meerkeuzevragen, maar ook
enkele open vragen. De uitkomsten worden hierna weergegeven en eventueel
toegelicht.
Voor welke leeftijdsgroep ben je actief?
0-12: 10

12+ : 6

n.v.t. : 1

Hoe lang ben je actief binnen het Jeugdwerk?
0-2 jaar: 0

2-5 jaar: 6

Heb jezelf één of meer kinderen?
Ja: 13

Nee: 2

> 5 jaar: 9

Zo ja, doen zij mee aan Jeugdwerkactiviteiten?
Ja: 9

Nee: 3

Voor een deel: 1

“Voor een deel” wordt waarschijnlijk zo bedoeld dat één of meer kinderen nog niet of
niet meer deelneemt.
Wat is je motivatie om je in te zetten voor het Jeugdwerk
Dit was een open vraag en het is daarom lastig om uit de antwoorden conclusies te
trekken. Grofweg zijn er 3 soorten antwoorden die ieder ongeveer evenveel werden
gegeven.
1. Antwoorden in de trant van “Ieder moet z’n steentje bijdragen” (verplichting,
gevraagd om te doen, iets doen voor de gemeente).
2. Vrij neutrale antwoorden (jeugd is de toekomst, leuk om met jongeren te praten over
wat ze bezighoudt, inspirerend om te doen)
3. Antwoorden waaruit meer bevlogenheid spreekt (belangrijk om Jeugd bekend te
maken met geloof, graag de kinderen het geloof laten ervaren, te vertellen over de
liefde van Jezus)
Hoe tevreden ben je over de ruimte die gemeente en kerkenraad bieden aan Jeugd en
Jeugdwerk.
Hier kon op een schaal van 1-10 gescoord worden. Het gemiddelde kwam uit op een
6,6.
Wil je actief blijven in het Jeugdwerk?
Ja: 12

Nee: 1

Ja, maar dan moet het volgende veranderen: 1
(structuur kerkenraad; eilandjes weg binnen Jeugdwerk)

Heb je nog tips voor het Jeugdwerk binnen de Protestantse gemeente Kudelstaart?
Ook dit was een open vraag en ook hier zijn de antwoorden lastig te rubriceren. Positief
is dat men wel de moeite neemt om tips en ideeën door te geven. Opvallende
antwoorden of antwoorden die meerdere keren voorkwamen:
•
•
•
•
•
•

Jeugd betrekken bij veranderingen
Meer doen van wat nu werkt, zoals Kindernevendienst XL
Aandacht voor tieners/jong volwassenen in erediensten
We worden te klein en moeten samenwerking zoeken
Clubs mengen
Vooral aandacht nodig voor 12+

Conclusies uit enquête
Een groot deel van de vrijwilligers in het Jeugdwerk heeft één of meer kinderen die
deelnemen aan het Jeugdwerk. Een groot deel is al lang vrijwilliger en wil voorlopig ook
doorgaan met de activiteiten (zolang die kinderen deelnemen?). Het hebben van
kinderen blijft een belangrijke motivator om actief te blijven: “als je je kinderen iets van
het geloof wil meegeven, dan moet je daar ook je steentje aan bijdragen”.
Motivatie vanuit bevlogenheid en passie om het geloof door te geven lijkt (te) weinig
voor te komen.

3. Welke ontwikkeling kunnen verwacht worden?
Ontwikkeling in aantal jongeren
Om een beetje in de toekomst te kunnen kijken is een voorspelling gemaakt van het
aantal jongeren dat in 2025 deel zal nemen aan activiteiten, als volgt;
•
•

De jongeren van 6-14 van nu zijn
6 jaar “ouder gemaakt”.
De aantallen zijn verminderd met een
geschatte ledenafname van 20%.

Dit resulteert in de aantallen in bijgaande grafiek:
Dit zijn in totaal 38 jongeren, maar in het
voorgaande is gebleken dat maar 30%
deelneemt aan activiteiten. Dit resulteert in een
aantal van ongeveer 12 actieve jongeren.
Dit lijkt op de grens van levensvatbaarheid.

12+ in 2025
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Ontwikkelingen in vraag naar activiteiten
De ontwikkelingen in de wereld van jongeren gaan snel. Het is niet doenlijk om te
voorspellen hoe die wereld er over een jaar of 5 zal uit zien. Toch een paar
aanwijzingen:
•
•
•

De spanningsboog van jongeren wordt steeds korter. Met filmpje of verhaal van
meer dan 5 minuten verlies je al aandacht. Hou daar rekening mee.
Jongeren vinden dingen al gauw saai. Vernieuw dus op tijd. En als het nieuwe
gewoon wordt, gewoon weer vernieuwen.
Sluit aan op de leefwereld van jongeren wat betreft techniek, social media etc.

Ontwikkelingen in vrijwilligers
Uit de enquête is gebleken dat de vrijwilligers veelal de ouders van de jeugd zijn. Zelfs
bij een afname van actieve jongeren of activiteiten “garandeert” dit min of meer de inzet
van voldoende vrijwilligers. Het is echter de vraag of de link tussen actieve ouders en
actieve kinderen wel goed is, maar daarover later meer.

4
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4. Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden, in willekeurige volgorde, een aantal concrete voorstellen en
aanbevelingen gedaan.

Structuur en organisatie
Structuur Jeugdraad
De Jeugdraad bestaat nu uit Jeugdouderling(en), Jeugdwerker, Pastoraal Jeugdwerker,
Penningmeester en de Predikant als adviseur. Jeugdraad komt ongeveer 8 x per jaar bij
elkaar, 2 x uitgebreid met vertegenwoordigers van de activiteiten.
Voorgesteld wordt om de Jeugdraad te laten bestaan uit Jeugdouderling(en) en
Jeugdwerker(s) en predikant. Vergaderfrequentie blijft gelijk, maar wel 3 x per jaar in
uitgebreide samenstelling (bij begin, halverwege en einde seizoen en incl.
penningmeester).
Afschaffen Pastoraal Jeugdwerker
Er is al lange tijd onduidelijkheid en verlegenheid over de invulling van de functie van
Pastoraal Jeugdwerker. Belangrijk punt is: hoe kan een pastoraal Jeugdwerker een
vertrouwensband met jongeren opbouwen, zodat hij/zij in bijzondere situaties van
toegevoegde waarde kan zijn. Het lijkt een illusie te zijn dat een jongere in een
crisissituatie de Pastoraal Jeugdwerker zal bellen. Daarom wordt aanbevolen om de
vrijwilligers die activiteiten voor 12+’ers doen, met een pastorale taak te belasten. Zij
kunnen de actieve jongeren onder elkaar verdelen en zorgen voor extra aandacht bij
verjaardag, examens en ook bij verdrietige of vervelende situaties. Aandacht voor een
niet-actieve jongeren zal veelal voortkomen uit een signaal van een ouderling en moet
per situatie beoordeeld worden. Ook kan een Jeugdwerker belast worden met een
pastorale taak.
Jeugdouderling(en) en Jeugdwerker(s)
Voorgesteld wordt om de functies Jeugdouderling en Jeugdwerker als gelijke functies te
beschouwen met als belangrijkste verschil dat de Jeugdouderling zitting heeft in Kleine
en Grote Kerkenraad. Het is gewenst om minstens 3 Jeugdouderlingen/Jeugdwerkers te
hebben. In de praktijk en afhankelijk van de behoefte zijn diverse combinaties mogelijk:
2 Jeugdouderlingen en 1 Jeugdwerker of 1 Jeugdouderling en 2 Jeugdwerkers, etc. De
Jeugdwerker kan belast worden met een specifieke taak zoals opstellen
Jeugdwerkbeleidsplan of Pastoraat).

Vrijwilligers
Minder ouders als vrijwilliger
Uit de enquête blijkt dat vooral ouders vrijwilliger in het Jeugdwerk zijn en dat het
hebben van kinderen die participeren ook een belangrijke reden is om een steentje bij te
dragen. Aan deze situatie kleven een aantal nadelen:
• Deze ouders zitten meestal in het spitsuur van het leven en hebben weinig tijd.
• De inhoudelijke motivatie is niet altijd heel sterk.
• Vader of moeder zijn, maakt iemand nog niet tot een geschikte vrijwilliger.

•

Het kan onwenselijk zijn om als kind vader of moeder ook als vrijwilliger tegen te
komen.

Natuurlijk moeten ouders actief kunnen blijven, maar aanbevolen wordt om
vacatures zo veel mogelijk te laten invullen door vrijwilligers waarvan de
kinderen niet meer actief zijn in het Jeugdwerk en waarvan de kinderen het huis
uit zijn: 40+, 50+ en 60+, oftewel meer opa’s en oma’s in het Jeugdwerk!
Begeleiding vrijwilligers
Het is gangbaar dat iemand die zich meldt voor een vacature in het Jeugdwerk
zonder meer aan de slag gaat. Men is al blij dat er tenminste iemand is. Toch kan dit
gemakkelijk leiden tot een situatie dat niet iedereen op de juiste plaats terecht komt.
Uitgangspunt is dat iedereen die in de kerk vrijwilligerswerk wil doen, zinvol ingezet
moet kunnen worden. Maar het is niet zo dat iedereen geschikt is voor elke functie.
Daarom wordt het volgende voorgesteld:
•

•

•

Elke nieuwe vrijwilliger en Jeugdouderling of Jeugdwerker voeren een gesprek
waarbij motivatie, beschikbare tijd, sterke en zwakke kanten en de inzet op de
meest geschikte plaats, aan de orde komen.
Elke twee jaar wordt er op vergelijkbare wijze een evaluatiegesprek gevoerd,
waarbij ook gewenste verandering van inzet aan de orde kan komen, ook op
verzoek van de vrijwilliger.
In beide soorten gesprekken moet ook plaats zijn voor feedback door de
vrijwilliger op welk gebied dan ook, zodat hier wat mee gedaan kan worden.

Aanbod activiteiten
Verandering in aanbod?
De in hoofdstuk 2 weergegeven activiteiten zijn breed en kennen een goed evenwicht in
meer ontspannende en meer vormende activiteiten. Het volgende kan hier verder nog
over gezegd worden wat betreft gebeurde of nodige veranderingen:
•

•
•

De zondagmiddaggespreksgroep is al een tijdje gestopt en het is
onwaarschijnlijk dat hier nieuw leven in geblazen kan worden. Wellicht kan er
vanuit de huidige groep van Jeugdkerk (XL) iets nieuws ontstaan.
Op de Jeugdkerk is ingegrepen door hiernaast met Jeugdkerk XL te starten en
dat voldoet tot nu toe goed met een veel hogere opkomst.
Rock Solid is in 2018 feitelijk gestopt. Dat is jammer, want er zijn momenteel 4
jongeren in groep 8. Voor het seizoen 2019/2020 moet dit opnieuw bekeken
worden. Hierbij moet ook de situatie van de Catjids in betrokken worden, zeker
nu ds. Hans van Dalen vertrekt. (Intussen is de situatie dat de Jeugdwerker de
Catjids heeft overgenomen).

Betere overgang KND naar Jeugdkerk (XL)
Er wordt meestal wel wat gedaan bij de overgang van een kind van KND naar
Jeugdkerk. Voorgesteld wordt om het voortaan als volgt af te spreken:
• Vanaf maart wordt een kind van groep 8 die deelneemt aan de KND uitgenodigd
om mee te doen met Jeugdkerk XL.
• Bij de afscheidsdienst is er een overdrachtsmoment tussen KND en Jeugdkerk.

Het valt ook te overwegen om jongeren die niet mee doen aan de KND en van de
basisschool gaan, apart uit te nodigen voor Jeugdkerk XL. Overweging: KND is nauw
verbonden met de eredienst. Omdat Jeugdkerk XL op een andere tijd is en de jongeren
niet terug komen is de drempel wellicht lager.

Relatie buitenwereld en samenwerking
Meer jongeren van buiten
In hoofdstuk 3 worden een aantal ontwikkelingen geschetst waardoor de conclusie kan
worden getrokken dat het Jeugdwerk binnen de Protestantse Gemeente Kudelstaart
nog zeker wel 5 jaar levensvatbaar is: er is dan naar verwachting voldoende jeugd
aanwezig om een breed scala aan activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Die
levensvatbaarheid kan echter verhoogd en verlengd worden als we er in slagen om
jongeren van buiten (andere kerken of echt van buiten) te laten meedoen aan onze
activiteiten.
Dat heeft niet de bedoeling om jongeren van andere kerken “af te snoepen”, maar meer
om jongeren deel te laten nemen aan activiteiten die bijzonder zijn. Er geldt dus ook dat
we er aan meewerken dat onze jongeren aan activiteiten van andere kerken meedoen.
Op de volgende manier kan bovenstaande gaan werken:
•
•
•

Bij Kindernevendienst XL meer actief andere jongeren (van de clubs, van school,
korfbal, voetbal) uitnodigen.
Bij Jeugdkerk XL actief PR bedrijven buiten de eigen gelederen.
Afspraken maken met andere gemeenten om jongeren te laten participeren in
elkaars activiteiten.

Samenwerking met andere kerken
Uit het voorgaande is gebleken dat er in de komende jaren naar verwachting een breed
scala aan Jeugdwerk-activiteiten aangeboden kan worden, er voldoende vrijwilligers
zullen zijn en voldoende jongeren die meedoen. Als de huidige ontwikkelingen
doorgaan, ontstaat over een jaar of 5 wel een situatie dat de levensvatbaarheid van
activiteiten in het geding is. Dat zal zich naar verwachting het eerst voordoen bij 12+,
daarna bij de leeftijd tot 12.
Dit betekent dat er voorlopig geen noodzaak is voor samengaan van activiteiten met
andere gemeenten. Wel wordt aanbevolen om meer samenwerking te zoeken in de
betekenis van het stimuleren van het deelnemen aan elkaars activiteiten. Dit vanuit de
gedachte dat niet iedereen alles (goed) kan doen. Dit betekent bijvoorbeeld:
•

•

Jongeren van andere gemeenten uitnodigen voor activiteiten die ze zelf niet
meer overeind kunnen houden, bijvoorbeeld jongeren van de Open Hof kerk,
Alphakerk en de St Jan Geboorte voor Jeugdkerk XL. Van belang is dat dit niet
vrijblijvend gebeurt, maar door middel van contact en gesprek met elkaar.
Onze jongeren actief wijzen op Otterlo-kampen, ze meenemen naar de
tentdienst.

5. Hoe verder?
Wat betreft besluitvorming zal dit Beleidsplan de volgende weg moeten volgen:
-

Afstemmen met een aantal sleutelfiguren in het Jeugdwerk van de Protestantse
Gemeente Kudelstaart
Bespreking in Jeugdraad met vertegenwoordigers van de activiteiten (op 21 januari
2019)
Eventueel bespreking met vrijwilligers
Presentatie en bespreking in kerkenraad.

Om de uitvoering van het plan te bewaken wordt voorgesteld om met name Hoofdstuk 4
elke keer op de agenda van de Jeugdraad te zetten, daar concrete actiepunten aan te
koppelen, deze actiepunten te bewaken en de aanbevelingen zo nodig aan te passen
aan veranderde omstandigheden.
Afhankelijk van de ontwikkelingen verdient het aanbeveling om over ongeveer 4 jaar
een nieuw Beleidsplan te maken.

