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Hoe vertellen wij ouders en jongeren over de noodzaak van geloven, en sterker nog, hoe belangrijk is
het geloof voor onszelf? Dit is een van de vragen die op een heerlijke zaterdag, vroeg in september
klonk in een ‘hutje op de hei’. De hei was in dit geval geen hei, maar de De Woldberg en een hutje
dat staat op het terrein van Tuk’s Theehuis. Op 6 september is de Werkgroep jeugd bezig geweest
met de prioriteiten in het jeugdwerk voor komend jaar. En deze prioriteiten en de concrete stappen
willen we met de gemeente delen. We zaten onder leiding van de jongerenwerker bij elkaar met alle
taakgroepvoorzitters en met ds. Van Veldhuizen als adviseur. De resultaten van die dag willen we
graag ook met u delen.
Wat hebt u, als gemeentelid of als vrijwilliger in het jeugdwerk, nu aan de heidag van het
jongerenwerk? Hopelijk heel veel. De concrete stappen die we na deze heidag willen gaan zetten
willen we daarom met u delen, om ook u deelgenoot te maken.
We willen relationeel werken, en daarbij is contact zoeken en houden belangrijk, met jongeren, met
ouders en met elkaar als jeugdwerkleiders. Niet alleen praktisch contact in bijeenkomsten, maar ook
persoonlijk contact.
Geloofsopvoeding is belangrijk, daarom gaan we met ouders kijken naar het belang van
geloofsopvoeding. Ook gaan we per taakgroep met de jongerenwerker kijken hoe we het geloof in de
verschillende activiteiten in het jongerenwerk beter kunnen delen met kinderen en jongeren.
Heeft de kerk een duidelijk gezicht voor jongeren? We gaan verschillende generaties met elkaar in
contact brengen en jongeren zo helpen om te zien wat het geloof en de kerk is. U willen we vragen te
delen waarom het geloof zo belangrijk is, en jongeren te antwoorden op vragen als: ‘Waarom is de
kerk belangrijk?’.
Dit zijn enkele punten die we als taakgroepen het komende jaar willen oppakken. En de vraag is dan:
hoe doen we dat? Een belangrijk onderdeel is hierin weggelegd voor ieder gemeentelid. Oog hebben
voor jongeren en delen over hun geloof. Daarnaast is er de jongerenwerker. Aan hem de taak om te
helpen de doelen voor ogen te houden, aan te sluiten bij activiteiten en vergaderingen van de
taakgroepen, en ondersteunende activiteiten op te zetten is samenwerking met de taakgroepen.
Op korte termijn betekent het bovenstaande:
-

Met 15- tot 25-jarige jongeren zal worden gekeken naar een aansluitende activiteit
Taakgroepen zoeken meer contact met ouders en vragen daarbij ook uw hulp.
Jongeren met problemen of geloofsvragen zijn welkom bij jongerenwerker Willem Klapwijk.
De jongerenwerker gaat jeugdleiders en ouders toerusten en staat open voor vragen
hierover.

Zo. De prioriteiten zijn helder. Met vertrouwen op God gaan wij hieraan werken. Doet u mee?
12 sept 2014
Door: Jongerenwerker Willem Klapwijk
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