
Toekomstvisie jeugdwerk Protestantse Gemeente Maasdijk – november 2021 

Het filmpje ‘We hebben jouw hart nodig’ is de inleiding op onderstaande toekomstvisie. Ons doel is om de jeugd te helpen 

groeien in het geloof, ze te laten zien en merken wat het is om te leven vanuit de relatie met Jezus, om samen een kerk van 

Christus te zijn die bruist van leven en plezier. Als volwassen leden van de Protestantse Gemeente Maasdijk willen we samen 

op weg gaan met de discipelen in opleiding, die we niet moeten onderschatten. Die we moeten leren hoe te leven, die we over 

Jezus mogen vertellen. Hebben wij er echt alles voor over om onze jeugd te bereiken? Wat is ons antwoord als ons over een 

paar jaar wordt gevraagd : Heb jij het verschil gemaakt?! 

 

We willen het jeugdwerk binnen onze gemeente de komende jaren twee speerpunten geven :  

Enerzijds is het de doelstelling om een doorlopende lijn te creëren in het aanbod, van crèche tot belijdeniscatechisatie. 

Anderzijds is het de doelstelling om de ouders van onze kinderen en jongeren te helpen hun doopbelofte gestand te doen. Zij 

hebben immers vaak een doorslaggevende rol in het wel of niet deelnemen van jongeren aan activiteiten door de kerk 

georganiseerd.  

Om uiteindelijk samen, als gemeente en als individuele leden, in afhankelijkheid van God, werkelijk het verschil te maken in het 

leven van onze jeugd.  

 

Er zijn drie ‘ingrediënten’ die van grote betekenis zullen zijn bij de vraag of menselijk gesproken jonge kinderen over vijf jaar nog 

naar de kerk gaan en dat jouw toekomstige kleinkind gedoopt zal worden.  

1. Het geloofsvoorbeeld van (groot)ouders, hun relatie met God, de betrokkenheid op het geloof en de kerk van ouderen. Goed 

voorbeeld, doet goed volgen…  

2. Kind als kind, tiener als tiener zien, als volwassene, als discipel in opleiding, die bij de hand genomen moet worden. Leren 

om de goede keuzes goed te maken.  

3. De overtuiging dat een leven met God onze (klein)kinderen werkelijk tot zijn/haar bestemming doet komen.  

Deze drie ingrediënten, zeker in combinatie met elkaar, zijn van grote invloed of het geloof wel/niet stopt bij de nu nog jonge 

kinderen. Er misschien iets vaags overblijft wat je bijgeloof kan noemen, maar wat niet bestand is tegen de harde werkelijkheid 

waarin we allemaal leven. Of dat de kinderen hun doop verstaan en zich voor het gehele leven verbonden weet aan onze Heer 

Jezus Christus en zijn dienst.  

 

De geloofsopvoeding is de verantwoordelijkheid van ouders. De ‘kerk’ helpt daar graag aan bij vanuit haar eigen 

verantwoordelijkheid. Zo gaan we als kerk de uitdaging aan om een compleet aanbod te verzorgen voor de geloofsopvoeding 

van onze jeugd. De spannende vraag is hoe ouders gebruik gaan maken van dit aanbod om hun ja-woord bij het doopvont de 

komende jaren praktisch in te vullen…  

 

Want,..:  

…de kerk wil ‘investeren’ in het jeugdwerk en in de geloofsgroei van jongeren, in de hoop dat ouders op hun beurt van harte en 

vanuit overtuiging met geloof en kerk bezig zijn.  

…de kerk wil verder nadenken over de invulling van de crèche, kinderkerk, jeugdkerk, club en catechisatie, in de hoop dat 

ouders en andere gemeenteleden op hun beurt hun verantwoordelijkheid nemen.  

…de kerk wil er alles aan doen om het verschil te maken in het leven van kinderen en tieners, in de hoop dat kinderen en 

tieners hun doop leren verstaan en van harte kiezen om Jezus te volgen, gestimuleerd door overtuigende en biddende 

(groot)ouders en andere leden van Gods huisgezin. 

 

Hieronder speerpunt 1 toegelicht, de doorlopende lijn van crèche tot belijdeniscatechisatie.  

 

Crèche  

De eerste kennismaking van veel kinderen met de kerk is de crèche. Maar ook voor gasten met jonge kinderen (0 t/m 3 jaar) of 

jonge ouders is de crèche het eerste wat ze zien van onze geloofsgemeenschap. Een plek dus die een belangrijke eerste indruk 

achter laat bij belangrijke doelgroepen van onze gemeente: jonge kinderen, jonge ouders en onze gasten. Idealiter de plek waar 

jonge ouders hun baby/peuter met een gerust hart achter laten om naar de kerk te gaan. En de plek waar de allerkleinsten 

graag naar toe gaan tijdens de kerkdiensten en zich daar helemaal thuis voelen. Maar ook een plek waar ze luisteren naar of 

zelf meezingen met christelijke kinderliedjes en naar een verhaal uit de Peuterbijbel luisteren. De crèche is dus als het ware 

echt een baby- en peuterkerk. De allerkleinsten maken het slot van de kerkdienst mee, zodat we als gemeente met de 

verschillende generaties, samen de zegen van God ontvangen.  

 

Kinderkerk  

Idealiter is de kerkdienst voor iedereen. De praktijk is dat vooral voor de kinderen van de basisschoolleeftijd de kerkdienst op 

sommige punten over hun hoofd heen gaat. Toch horen kinderen er helemaal bij in de gemeente. Daarom is er de kinderkerk 

voor kinderen van de groepen 1-8. De plek waar de kinderen samen zingen, bidden, uit de Bijbel lezen en het gehoorde 

verwerken. Het is de uitdaging om het bestaande te verstevigen en te verdiepen én verder te integreren in de kerkdienst. Om zo 

ook een goede overgang te maken van kinderkerk naar kerkdienst en met de kinderkerk de kinderen nog meer te helpen om 

volgelingen van Jezus te zijn.  

 



Jeugdkerk 

Idealiter is de kerkdienst voor iedereen. De praktijk is dat voor jongeren van de middelbare schoolleeftijd de kerkdienst op 

sommige punten over hun hoofd heen gaat. Toch horen de tieners er helemaal bij in de gemeente. Daarom is er één keer per 

maand de jeugdkerk voor de tieners van de middelbare school. Tijdens de dienst behandelen ze in hun eigen ruimte eigentijdse 

onderwerpen waar het geloof, God en de kerk bij wordt betrokken. Naast discussie over het geloof en alles wat daarbij komt 

kijken, is er ook alle ruimte voor ontspanning. Na de preek komt de jeugdkerk de kerk weer in om de dienst met de gemeente af 

te sluiten. 

Doel van de jeugdkerk is om de jongeren te stimuleren na te denken over het geloof en de kerk en vragen hierover 

bespreekbaar te maken. 

 

Jeugdkerk 18+ 

We denken na over een vorm van jeugdkerk voor de oudere tieners die te oud zijn geworden voor de jeugdkerk en nog niet 

willen aanhaken bij de belijdeniscatechese/verdiepingskring christelijk geloof. 

 

Kinderclub  

Voor de kinderen van groep 3 en 4 en groep 5 en 6 starten we doordeweeks met een kinderclub. Zodat alle kinderen naast de 

kinderkerk op zondag ook een doordeweekse club hebben met leeftijdsgenootjes.  

We streven ernaar om in januari 2022 van start te gaan. 

 

Basiscatechese On Track  

Voor de tieners uit groepen 7 en 8 en klas 1 starten we doordeweeks met basiscatechese On Track in combinatie met club. In 

twee keer achttien lessen worden de rode draad uit het Oude Testament en Nieuwe Testament behandeld. De 

(geloofs)gesprekken onderling en met de leiding/mentoren, het bezig zijn met de Bijbel, de informatieoverdracht, het ‘wennen’ 

aan catechisatie en de groepsvorming zijn een mooie aanvulling op de kinderkerk (kennisoverdracht, bidden, Bijbellezen), 

vervolg op de club en voorbereiding op mentorcatechese Follow Me. We combineren On Track met ontspannende activiteiten.  

We streven ernaar om in januari 2022 van start te gaan. 

 

Mentorcatechese Follow Me  

Voor de jongeren uit klas 2 en hoger, tot en met 20 jaar starten we doordeweeks met mentorcatechese Follow Me. Na de 

centrale opening en korte toelichting op het thema gaan de jongeren in groepjes uit elkaar onder leiding van een mentor om in 

de groepjes door te praten op hun eigen niveau. We combineren Follow Me met ontspannende activiteiten.  

We streven ernaar om in september 2022 van start te gaan. 

 

Belijdeniscatechese  

De catechesemethode Follow Me is ‘geloofscatechese’ met de hoopvolle gedachte dat het mogelijk is om tieners en jongeren 

op jonge leeftijd te leiden tot een bewuste keuze om de Heer Jezus te volgen. De grond voor die hoopvolle gedachte is Gods 

genadige toezegging, waarvan onze tieners en jongeren de verzegeling in het teken van de doop met zich meedragen. Daarom 

zullen we in de toekomst onze jeugd hoopvol en op tijd voor de meest wezenlijke vraag stellen: ‘wil jij Jezus volgen?’ En we 

zullen hen bemoedigen om op die vraag ‘ja’ te zeggen en dat te blijven doen. Concreet betekent het dat we er naar toe willen 

werken dat het voor jongeren een logische gedachte is om de belijdeniscatechisatie te gaan volgen na een aantal jaren 

mentorcatechese.  

 

Activiteitencommissie jeugd 

Als opvolger van “Onder de Klok” komt er een kleine activiteitencommissie jeugd die, als aanvulling op club, On Track en Follow 

Me, samen met leiding/mentoren verspreid over het jaar verschillende activiteiten organiseren zoals Sirkelslag, het bezoeken 

van de TOV-avond en EO-Jongerendag en stimuleert om samen ook andere christelijke activiteiten/evenementen te bezoeken.  

 

Kerkkamp 
Voor de tieners van groep 7 tot en met 15 jaar is er in de zomervakantie het Kerkkamp. Een week van ontspanning, te gekke 

activiteiten en goede gesprekken, waarin tieners elkaar beter leren kennen. Maar ook een week om na te denken over wat kerk 

en geloof betekent in het leven van tieners. 
  
Thema-avond jeugdwerk 

Bovenstaande beschrijft de zogenaamde catechetische leerlijn van 0 tot en met 24 jaar. Graag lichten we bovenstaande toe op 
een thema-avond over het jeugdwerk voor de hele gemeente op maandagavond 29 november. In de hoop dat er ook jongeren 
én ouderen zijn die willen meehelpen om bovenstaande handen en voeten te geven vanaf het komende seizoen. 
Maandagavond 29 november inloop vanaf 19.45u, start om 20.00u en afronding uiterlijk om 21.30u. We zullen ervoor zorgen 
dat iedereen ruim voldoende afstand kan houden. Bij een grote opkomst verkassen we gewoon naar de kerk. Bij binnenkomst 
kan iedereen koffie, thee, water ophalen. Houd daar ook onderling voldoende afstand. Tot slot, probeer er op tijd te zijn, zodat 
we niet net voor 20.00u een extra grote toeloop krijgen. Weet je van harte welkom! 
Kan je maandagavond 29 november niet, maar ben je wel geïnteresseerd en/of wil je mee doen als leiding, neem dan contact 
op met jeugdouderling René van Heijningen (jeugd@pgmaasdijk.nl / 06-22437439) of dominee Floris den Oudsten 
(predikant@pgmaasdijk.nl / 06-18766724). Voor vragen of opmerkingen, schroom niet om één van ons aan te spreken! 
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