Protestantse gemeente Hengelo Gld.
Kerkzijn in Hengelo Gld.
Om te beginnen het visitekaartje:

Toelichting als vervolg:
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Inhoudsopgave:
1. Introductie
2. De leden zien om naar elkaar in Jezus’ naam. Zo zijn we een pastorale
gemeenschap.
3. Ons verlangen is, dat ieder kind en elke jongere Jezus leert kennen en zijn liefde
voelt. Daarom spannen wij ons in om met de kinderen en jongeren in contact te
blijven en hen in de kerkgemeenschap te betrekken.
4. De kerkgemeenschap komt op zondag samen rond Gods Woord. De vieringen
kennen variatie in traditionele liturgie en hedendaagse laagdrempelige vormen en
elementen.
5. Het omzien naar elkaar, kinderen en jongeren betrekken bij de kerkgemeenschap en
het vieren in de kerkgemeenschap bevat vele diaconale aspecten.
6. Het omzien naar elkaar, kinderen en jongeren betrekken bij de kerkgemeenschap en
het vieren in de kerkgemeenschap zijn de uitgangspunten voor het werk van de
Kerkrentmeesters.
7. Bijlage 1: Organogram
8. Bijlage 2: Jeugdwerkbeleidsplan
9. Bijlage 3: Folder Kerkstraat 15.

1. Introductie
Om richting te geven aan ons kerk-zijn hebben wij een Visie-te-kaart ontwikkeld.
De kaart is het resultaat van een serie gesprekken in de gemeente en kerkenraad over wat voor een
gemeente wij willen zijn, nu en in de toekomst. Die visie hebben wij als volgt geformuleerd.
Het verlangen van onze kerkgemeenschap is verwoord in drie kenmerken.
Deze drie zijn richtinggevend op onze weg.
De leden zien om naar elkaar in Jezus’ naam. Zo zijn we een pastorale gemeenschap.
Ons verlangen is, dat ieder kind en elke jongere Jezus leert kennen en zijn liefde voelt. Daarom spannen
wij ons in om met kinderen en jongeren in contact te blijven en hen in de kerkgemeenschap te betrekken.
De kerkgemeenschap komt op zondag samen rond Gods Woord. De vieringen kennen variatie in
traditionele liturgie en hedendaagse laagdrempelige vormen en elementen.
Deze drie pijlers houden ons “scherp” op de visie hoe, waartoe en waarom wij samen kerk-zijn. En deze
pijlers zijn de basis van waaruit de kerkenraad haar besluiten neemt.
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2. “De leden zien om naar elkaar in Jezus’ naam. Zo zijn we een pastorale
gemeenschap.”
Zo willen we kerk zijn: dat we goed en tijdig van elkaars zorgen en behoeften op de hoogte zijn.
Hoe weten we wat er leeft, wat er speelt, wat de wensen en behoeften zijn?
Er zijn tientallen contactpersonen die namens de kerk regelmatig bij ieder huisadres “in beeld” zijn. Zij zijn
de onmisbare ogen en oren van het pastorale team, diaconie en dominee. Zij kunnen met alle vragen en
signalen terecht bij hun wijk-ouderling.
De gemeente is verdeeld in vier wijken, vallend onder de verantwoordelijkheid van de ene kerkenraad.
Iedere ouderling of ouderlingechtpaar heeft een groot gebied in dorp en buitengebied onder haar/zijn
hoede. Omdat het om heel veel adressen gaat, kunnen de ouderlingen niet (meer) overal op bezoek
komen. Evenmin kunnen ze uit zichzelf van alles op de hoogte zijn. Daarom doen we een beroep op alle
gemeenteleden en in bijzonder op de contactpersonen, om hen op de hoogte te stellen van zorgen, vragen
en behoeften.

Ouderlingen / Wijk-indelingen:

Overzicht “Buitengebied”.
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Overzicht binnen “Bebouwde kom”.

Maandelijks komen de ouderlingen bijeen met de predikant in het ouderlingenberaad. Hier vindt
afstemming plaats rondom bezoeken en pastorale wetenswaardigheden. Ook worden de kerkdiensten
besproken. Daarnaast is er aandacht voor het functioneren en het persoonlijk welbevinden van de
ouderling(en). Iedere ouderling heeft in haar / zijn wijk bezoekmedewerkers. Deze medewerkers bezoeken
mensen die 80 jaar en ouder zijn.
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Deze bezoekmedewerkers komen 2 maal per jaar samen met de predikant en ouderlingen om ervaringen
te delen en toerusting te ontvangen. Vaak wordt een pastoraal of maatschappelijk thema uitgediept.
Bij een uitvaartdienst, begrafenis of crematie is de wijkouderling of bezoekmedewerker aanwezig. Hij / zij
spreekt voorafgaand in bijzijn van familie en voorganger een voorbereidingsgebed uit en geeft de
voorganger bij aanvang en besluit een handdruk.
Huisbezoeken worden gedaan door ouderling, bezoekmedewerker en / of predikant naar aanleiding van
bijvoorbeeld ziekte, zorgen, hoge leeftijd, trouwjubilea en geboorte.
Nieuwe gemeenteleden worden door de wijkouderling zo spoedig mogelijk na het bekend zijn voorzien van
informatie over de gemeente.
In pastorale aandacht voor mensen in Hengelo e.o. beperken wij ons niet tot diegenen, die kerkelijk
geregistreerd staan. Wanneer daar aanleiding toe is en indien men dat op prijs stelt, bieden ouderlingen
en/of predikant een luisterend oor aan mensen in de wijk.
In onze gemeente zijn de bezoekmedewerkers actief in het maandelijks bezoeken van ouderen vanaf 80
jaar. Deze groep medewerkers valt onder de formele verantwoordelijkheid van de diaconie, die hen jaarlijks
bijeen roept voor een ontmoetingsmiddag samen met de mensen die zij bezoeken. Tevens financiert de
diaconie het blad ‘Elisabeth’ dat de bezoekers aan hun adressen kunnen aanbieden. De bezoekers groep
verzorgt tevens de verjaardag-felicitaties voor 80-plussers (uitgezonderd De Bleijke en Steintjesweide).
Het pastoraat in woon- en zorgcentrum De Bleijke wordt goeddeels verzorgd door een ouderlingenechtpaar. Elke 2de zondag van de maand is er een kerkdienst als ook op Goede Vrijdag. Ook is er een
oecumenische pastoraatsgroep. In deze werkgroep zijn ook medewerkers van De Bleijke vertegenwoordigd. Vaste activiteiten zijn: de maandelijks vesper-viering op vrijdagavond, 2-jaarlijkse huiskamerbijeenkomst, kerstviering en gedachtenisdienst voor de overledenen, kerkdienst op Hemelvaart, Samenzijn
op groepswonen 4 maal per jaar en de 2 gespreksgroepen op Steintjesweide en Wittesweide welke 4 à 5
maal per jaar samenkomen.
Pastoraat is méér dan individueel bezoekwerk. “Omzien naar elkaar” kan ook vorm krijgen door middel van
georganiseerd gesprek en ontmoeting, activiteiten voor bepaalde doel- of leeftijdsgroepen en het ter sprake
brengen of aan de orde stellen van belangrijke vragen in leven, geloof en maatschappij.
Gemeenteavonden, gesprekskringen, leerhuis en avonden van Inspiratie & Ontmoeting hebben pastorale
aspecten, omdat het kan gaan over vragen die ieder mens bezighouden.

Communicatie / Klokgeluiden en website:
Ook het kerkblad “Klokgeluiden” en de website van de gemeente hebben een pastorale kant. Goede
herkenbaarheid en bereikbaarheid van ouderlingen en predikant moeten de drempel voor individuele
vragen zo laag mogelijk maken.
De ouderlingen hebben, samen met de predikanten, een leidinggevende taak in het maken van beleid
inzake liturgie en eredienst, catechese, jeugd- en jongerenwerk en bezoekwerk en communicatie. Tevens
zijn zij actief betrokken bij situaties van geboorte, kerkelijk huwelijk, doop, geloofsbelijdenis en rouw in hun
wijk en / of anderen uit de gemeente. Ter voorbereiding op doop en belijdenis is één ouderling betrokken in
het gesprek met ouders of hen die zelf om de doop vragen en / of belijdenis doen.
De wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente, meestal met twee boeketten, wordt bezorgd bij zieken of
mensen met grote zorgen. Een ouderling coördineert voor deze taak. Gemeenteleden zijn hierbij actief
betrokken door mensen hiervoor aan te melden, door volgens een rooster vrijwillig één boeket te
bekostigen en door de boeketten na de dienst te bezorgen.
Tijdens de kerkdienst wordt melding gedaan van geboorte en overlijden van gemeenteleden, voor zover de
voorganger en / of kerkenraad daarvan rechtstreeks, mondeling of schriftelijk, bericht hebben ontvangen.
In nieuwe liturgische vormen is ook pastoraat één van de bijkomende aspecten. Het “Levensboek” in de
Remigiuskerk is brandpunt van aandacht voor recent gedoopte kinderen (en daarmee hun gezinnen) en
voor recent overleden gemeenteleden (en daarmee hun families). De schelpen resp. stenen zijn tastbare
elementen die aanleiding geven voor contact- en terugkom-momenten.
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De predikanten besteden een relatief groot deel van hun werktijd aan individueel bezoekwerk en andere
vormen van pastoraat. Ondanks een geringer aantal pastorale ambtsdragers (ouderlingen) is er nog steeds
voldoende belangstelling onder gemeenteleden om een kleine taak in het pastoraat op zich te nemen.
Uitnodigend en naar buiten gericht hopen we te zijn door geen strikte grenzen te hanteren tussen
geregistreerde kerkleden en “buitenkerkelijken” als het gaat om zorg, aandacht en een luisterend oor.
Samen met de diaconie zijn wij in de gelegenheid dit concreet vorm te geven in het diaconale centrum
“Kerkstraat 15” door o.a. inloopmorgens met koffie en gezamenlijke maaltijden zoals “Schoef-moar-an”,
e.d. te organiseren.

3. “Ons verlangen is, dat ieder kind en elke jongere Jezus leert kennen en zijn
liefde voelt. Daarom spannen wij ons in om met de kinderen en jongeren in
contact te blijven en hen in de kerkgemeenschap te betrekken.”
Hiermee geven wij aan wat de essentie van het jeugdwerk is en van waaruit de activiteiten worden
georganiseerd.
Jeugd en jongeren zijn erg belangrijk, overal, maar zeker ook voor de geloofsgemeenschap. Dat bleek
nogmaals toen aan kerkleden is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de “kerk van de toekomst”.
Dit was de aanleiding tot het volgen van de Essentietraining van JOP (Jeugdorganisatie van de
Protestantse Kerk). Hier is gewerkt vanuit de vraag: waarom doen we deze dingen. Wat is de essentie van
het jeugd- en jongerenwerk? Het beantwoorden van deze vraag werkt bevrijdend. Er wordt niet meer
gedacht vanuit activiteiten, maar vanuit kinderen en jongeren. De ontmoeting, het samen doen staat dan
voorop.
In onderstaand schema staat het waarom, hoe en wat van het jeugdwerk. De vier richtinggevende pijlers
zijn: samen doen, prikkelen, netwerken en drempels verlagen. Hier tussen staan de kernwaarden van het
jeugdwerk zijnde: participatie, geloofsoverdracht, luisteren en er zijn / betrokkenheid. Daarna staan er de
beloftes, dat wat we willen doen.
Vanuit dit schema volgen de verschillende acties en activiteiten die onderzocht worden om eventueel te
gaan doen. Dit staat uitgewerkt in het Jeugdwerkbeleidsplan (zie verder bijlage 2).

Schema jeugdwerk.
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4. ”De kerkgemeenschap komt op zondag samen rond Gods Woord. De vieringen
kennen variatie in traditionele liturgie en hedendaagse laagdrempelige vormen
en elementen”.
Liturgie is ontmoeting tussen God en de kerkelijke gemeente, daarnaast wordt onderling het
gemeenschapskarakter met elkaar ervaren. Het bij elkaar komen en vieren geeft een extra dimensie aan
het individuele geloof en maakt het mogelijk om uit te stijgen boven de dagelijkse dingen en het dagelijks
leven. De vorm(en) waarin dit gestalte krijgt is belangrijk, want het kan de inhoud meer kracht en uitstraling
geven, zowel voor ons samen als voor ieder persoonlijk.
De Werkgroep Vieren en Liturgie beoogt het uitvoeren van activiteiten om de “orde van dienst” en andere
aspecten die te maken hebben met “kerk zijn”, te ondersteunen. De werkgroep houdt zich vooral bezig met
een bezinning op de huidige orde van dienst, het continueren wat als positief ervaren wordt en het
voorbereiden en realiseren van vernieuwingen.
Naast de predikant hebben in deze werkgroep zitting, de cantor-organist en enige gemeenteleden.
De Remigiuskerk kent een cantorij. Zij levert een structurele bijdrage in het vierend samenkomen van de
gemeente. Veelal wordt er gebruik gemaakt van het Liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk”.
In de Advents- en Kersttijd en in de Veertigdagentijd zijn er vespers. Deze vespers hebben een
oecumenisch karakter en worden georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. ( Prot. Gemeente, VVH-kerk
en de RK Parochie).

Diensten en vieringen:
Tijdens de vieringen wordt er gebruikgemaakt van een beamer waarop de liturgie en de liederen zijn te
volgen. Geregeld zijn er diensten met een doelgroep, zoals kinderen en jongeren, de ZWO, de
oecumenische startzondag, de oecumenische dienst in de “gebedsweek van de eenheid” in januari en op
Oudejaarsavond.
Dan zijn er nog naast de zondagse diensten:
-

Bid- en dankdag op woensdagavond in maart en in november
De vieringen in de Stille Week voor Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht)
Rouw- en trouwdiensten in de Remigiuskerk.

In de Goede Herder Kapel, in de Veldhoek, is er één keer in de maand een kerkdienst en wel op de vierde
zondag van de maand en op de hoogtijdagen Pasen, Pinksteren en in de Kerstnacht.
De verdeling van deze diensten is als volgt: één derde van de diensten door Hengelo, een derde door
Zelhem en één derde door de Vier-de-Zondag-commissie van de Goede Herder Kapel (voorheen de
Jeugddienst-commissie). Twee keer per jaar is er een avondmaals-dienst. De doopdiensten in de Kapel
zijn op aanvraag van de betreffende ouders.

5. ”Het omzien naar elkaar, kinderen en jongeren betrekken bij de
kerkgemeenschap en het vieren in de kerkgemeenschap bevat vele diaconale
aspecten”.
De diaconie wil er zijn voor de medemens, jong en oud, die in de knel zitten. Opkomen en beschikbaar zijn
voor mensen die het moeilijk hebben in het leven. Daarbij is zij gericht op de kerkgemeenschap als ook
actief betrokken bij de burgerlijke gemeente in Hengelo en de wereld.
Diaconie en werkgroepen:
Bij het Heilig Avondmaal in de vieringen hebben de diakenen hun taak. Deze vinden plaats in de
Remigiuskerk, de Kapel en in het woon- en zorgcentrum De Bleijke. Voor gemeenteleden is het mogelijk
de wekelijkse diensten vanuit de Remigiuskerk via internet te beluisteren.
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Ook zorgt de diaconie voor personenvervoer voor het bijwonen van de diensten wanneer daar vraag naar
is. Iedere zondag verzorgt de diaconie in samenwerking met gemeenteleden voor een bloemengroet.
Bij Kerst, Pasen en Pinksteren staat er een bloemstuk, deze wordt na afloop van de dienst gebracht naar
één van de woongroepen op De Bleijke. Op biddag en dankdag voor “gewas en arbeid” wordt er voor een
fruitmand gezorgd.
Er is een actieve groep bezoekmedewerkers die ouderen van 80 jaar en ouder maandelijks een bezoekje
brengen. Op deze wijze wordt het onderlinge contact en het omzien naar elkaar versterkt en vormgegeven.
Bij dit bezoek wordt het blad Elisabeth afgegeven. Bij verjaardagen wordt een kleine attentie meegenomen.
Eenmaal per jaar wordt er in het voorjaar een ouderenmiddag in Ons Huis georganiseerd voor ouderen
boven de 75 jaar. Deze middag start met een moment van bezinning waarna er een vrolijk programma is
met vertier, vermaak en tevens is er dan ook de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Desgewenst zorgt de
diaconie voor weer vervoer.
IKA (Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek) waar de diaconie onderdeel van is verzorgd vakanties op
een locatie waar alles voor zover nodig voor hen is aangepast. De diaconie regelt de aanvragen en
desgewenst ook het vervoer naar de locatie. Indien nodig zorgt zij ook voor financiële ondersteuning.
De diaconie heeft een vertegenwoordiger in het Diaconaal Netwerk Bronckhorst. Hiermee staat zij in nauw
contact met het gemeentebestuur en ambtenaren als ook met andere diaconieën en Caritas.
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Deze werkgroep is een
commissie van de diaconie. De groep wordt gevormd door een diaken, enkele gemeenteleden en de
predikant. De ZWO groep levert een bescheiden bijdrage aan het dienstbaar zijn in de wereld, aan mensen
in nood en aan het gesprek in de samenleving over ontwikkeling, vrede en duurzaamheid. Het omzien naar
elkaar komt ongemerkt aan bod in gesprekken, vieringen en activiteiten. Overal waar mensen elkaar
ontmoeten en in gesprek zijn rond vragen die er toe doen, zijn wij een pastorale gemeenschap.
Kerkstraat 15 is het diaconaal centrum in Hengelo. In dit pand vinden kerkelijke nevenactiviteiten plaats
zoals crèche en ontvangst van familie in geval van uitvaartdiensten vanuit de kerk. De Vrienden van de
Remigiuskerk hebben er een wand met tweedehands boeken voor verkoop. Ook zijn er activiteiten als de
Inloopmorgen, het Brei-café, het culinaire “Schoef moar an”, het Repair-café en de soos voor jongeren in
de Smederij achter in het pand ( zie bijlage 1 /pag. 10).
Het doel is elkaar te ontmoeten in een ontspannen en gastvrije sfeer, waarbij nieuwe contacten gelegd
kunnen worden en bestaande banden worden verstevigd. Iedereen (ook mensen die geen band hebben
met de Protestantse Gemeente) is van harte welkom om zomaar binnen te lopen.
Bovendien is er een compleet ingerichte en gemeubileerde woonruimte beschikbaar. Deze woonruimte op
de 1e etage is geheel gemeubileerd en wordt telkens tijdelijk verhuurd aan mensen die met spoed
woonruimte behoeven.
In het verleden organiseerden de diaconieën van Hengelo en Zelhem en de Caritas Hengelo en Keijenborg
op Hemelvaartsdag de jaarlijkse broodweging. Hiervoor is een stichting in het leven geroepen en de
diaconie wordt door een gemeentelid hierin vertegenwoordigt. De diaconie verleent jaarlijks haar
medewerking aan dit evenement.

6. ”Het omzien naar elkaar, kinderen en jongeren betrekken bij de
kerkgemeenschap en het vieren in de kerkgemeenschap zijn de
uitgangspunten voor het werk van de Kerkrentmeesters.”
De Kerkrentmeesters zetten zich in voor een zodanige behartiging van de financiële belangen, dat onze
visie op kerkzijn vorm kan krijgen. Hierbij gaat het er om “een pastorale gemeenschap” te zijn, om in
contact te blijven met kinderen en jongeren en om vieringen te houden.

File: Beleidsplan 2020 Prot. Gem Hengelo Gld. Kerkzijn in Hengelo Gld d.d. 2020 02 20 Wijz. 0

9

Het accent ligt voor de Kerkrentmeesters bij het financiële beheer en de geldwerving. De Kerkbalans is de
jaarlijks terugkerende actie om voldoende financiële middelen te verwerven. De mogelijkheden om buiten
de kerkelijke gemeente fondsen te verwerven worden onderzocht.
Daarnaast is van belang dat de ledenadministratie en de overige kerkelijke administratie goed geleid wordt.
Het college heeft eigen beslissingsbevoegdheden, deze zijn omschreven in de Kerkorde.
Het verhuren van het kerkgebouw en het onderhoud ervan heeft de aandacht van de Kerkrentmeesters.
Ook is er een poule van organisten en kosters die door de Kerkrentmeesters worden aangestuurd.

7. Bijlage 1: Organogram Protestantse Gemeente Hengelo Gld.

Oecumene
Kliederkerk,
Pastoraatgroep Bleijke
Cluster D
Protestantse Gemeente Zelhem, Vorden, Wichmond en Steenderen

Contact met Prot. Gemeente
Zelhem - Kapel Veldhoek

Communicatie

Raad van Kerken

Klokgeluiden
Website
Andere media
Open Kerk

4 mei viering met de scholen
Vespers Advent en 40 dagentijd
Motortocht
Palmpasen optocht, Kinderkerst,
St. Maarten,
Kerkdiensten: startzondag en
zondag van eenheid

Werkgroep Vieren en Liturgie
Werkgroep
Inspiratie en Ontmoeting

kerkenraad

Ouderlingenberaad

Diaconie

Pastoraat - bloemengroet

Heilig Avondmaal
Dienst - ophalen en bloemengroet

Catechese - i.s.m. Zelhem
Kliederkerk - i.s.m. RK

website - diensten beluisteren

Ouderenmiddag
Werkgroep ZWO
Diaconaal Centrum Kerkstraat 15
Inloop ochtend, Repair café, Schoef Moar
An, tijdelijke woning, jeugdsoos

Diaconaal Netwerk Bronckhorst
IKA,
Broodweging Muldersfluite
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Jeugdraad
Kerkrentmeesters
Geldwerving voor vierplek, jeugden jongerenwerk
en pastoraat
Onderhoud gebouwen
Verhuur Remigiuskerk
Aansturen poule van
organisten, kosters
en schoonmakers
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8. Bijlage 2: Jeugdwerkbeleidsplan

Inhoud
1. Inleiding

2

2. Het schema: waarom - hoe - wat

3

3. De punten toegelicht

4

4. Waarom: Onze Essentie

4

5. Hoe en Wat

4

6. Kernwaarden van het jeugdwerk

4

7. Hoe gaan we met jongeren om

5

8. Actieplan

6

1. Inleiding
Voor je ligt het jeugdwerkbeleidsplan voor de komende jaren. Hiermee heb je een compact plan in
handen dat de essentie van het jeugdwerk aangeeft en van waaruit activiteiten worden georganiseerd.
Het draait namelijk om het waarom:
Ons verlangen is, dat ieder kind en elke jongere Jezus leert kennen en zijn liefde voelt.
In het schema (zie pag. 7) zien we hoe we dat doen: 4 richtinggevende pijlers zijn de basis. Tussen die
richtinggevende pijlers zijn onze kernwaarden zeer belangrijk: eigenlijk ons DNA, dat wat we zijn. Met
verschillende mensen uit het jongerenwerk en uit de kerkenraad is het waarom, hoe en wat vastgesteld.
Daarna hebben we bedacht wat we dan gaan doen: in feite onze beloftes. Een logisch gevolg daarvan zijn
de acties die we uitvoeren om dat te bereiken. Vanuit deze Why, How en What (Waarom, Hoe en Wat) zijn
we als Protestantse Gemeente Hengelo Gld. met elkaar, jong en oud, bezig het geloof, de hoop en de
liefde, vorm en inhoud te geven. Midden in jouw leven en dat van je leeftijdgenoten.
Jeugd en jongeren zijn erg belangrijk, overal, maar zeker ook voor de geloofsgemeenschap. Dat bleek
nogmaals toen aan de kerkenraadsleden is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de “kerk van de
toekomst”.
De drie belangrijkste punten:
-

Omzien naar elkaar
Het Woord van God uitgelegd krijgen en
aandacht voor jeugd, jongeren en ouders met kinderen.
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Genoeg redenen dus om het jeugd- en jongerenwerk goed op te pakken!
Vanuit de Kerkenraad, de Ouderlingen, de Diaconie en de Kerkrentmeesters, maar natuurlijk ook de
jeugdraad en de afvaardiging vanuit het jongerenwerk zelf is daarom de Essentietraining gevolgd van JOP
(Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk). In de kerk kijken we namelijk vaak naar wat voor activiteiten
we organiseren en hoe we dat doen. Maar veel essentiëler is de vraag: Waarom doen we deze dingen?
Wat is de essentie van ons jeugdwerk? Als je deze vraag kunt beantwoorden, werkt dat bevrijdend door in
alle facetten van het jeugdwerk.
In het schema (minder dan 1 A4 ’tje) staan de vier belangrijkste pijlers van het jeugdwerk. Je denkt dan niet
meer vanuit activiteiten, maar vanuit kinderen en jongeren (en vanuit volwassenen die naast kinderen en
jongeren staan). Zo maak je het verschil in hun leven door de liefde van God te laten zien.
In het jeugdwerkbeleidsplan tref je eerst het overzicht aan: het schema met “het Waarom, Hoe en Wat”.
Daarna hoe wij als mensen binnen de kerk omgaan met kinderen, jeugd en jongeren. Tenslotte de actielijst
waarmee we willen bereiken en laten zien dat het jeugdwerk midden in onze kerk staat.
Nogmaals hier het schema van pag. 7:

4. Waarom:

Onze Essentie

“Ons verlangen is, dat ieder kind en elke jongere Jezus leert kennen en zijn
liefde voelt”.
“Hoe en Wat”
Kernwaarden van het jeugdwerk (zit als een soort DNA in het jeugdwerk en haar vrijwilligers):
1.
2.
3.
4.

Luisteren
Er zijn/betrokkenheid
Participatie
Geloofsoverdracht
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Hoe gaan we met jongeren om:
In onderstaande tabel wordt de essentie van de vier punten nog eens toegelicht over het “Hoe en Wat”.
HOE:

WAT:

De richtinggevende pijlers:

Belofte aan kinderen, tieners en jongeren wat ze zullen merken
en terugzien in het jeugdwerk als activiteit:

1. Prikkelen

Je hoort wie God en Jezus voor jou willen zijn.

Met activiteiten die aansluiten
bij de belevingswereld.

Je merkt dat Bijbelverhalen (ook) met jouw leven en vandaag te
maken hebben.
Je doet en denkt mee.

2. Samen

Je komt in contact met leeftijdgenoten en andere generaties.

Met kinderen en jongeren
organiseren en beleven.

Je mag gebruik maken van onze menskracht en ruimte.

3. Drempels verlagen

Je bent welkom zoals je bent.

Je krijgt kansen om iets voor een ander te betekenen.

Je hoort het Woord van God in begrijpelijke taal.
Je hoeft de Bijbel en kerk/ kerkelijke traditie niet te kennen om je
welkom te voelen.
4. Netwerken

Je voelt je vertrouwt door goede contacten tussen de kerk en jouw
omgeving.

In kerk en samenleving.

Je ontmoet ons ook op social media.
Je kunt je zelf ontwikkelen door ontmoetingen in de samenleving
die wij met en voor jou mogelijk maken.

Uitgangspunten in de omgang met jeugd:
De Protestantse Gemeente Hengelo Gld. vindt het belangrijk om de volgende uitgangspunten te hanteren
bij het omgaan met kinderen, jeugd en jongeren. Deze richtingwijzers van JOP onderstrepen wij volledig.
1.

Behandel jongeren niet als probleem

Bijna elke kerk noemt jongeren in het beleidsplan als aparte doelgroep. Zo lijken ze een probleem. Zie de
jeugd als mensen met eigen interesses, vragen en gevoel voor humor, dan is het veel makkelijker om
contact te leggen.
2.

Geef jongeren verantwoordelijkheid

Zie de jongeren als partners en geef ze verantwoordelijkheid. Een voorbeeld is dat je jongeren vraagt voor
allerlei taken en ze laat meedenken over jeugddiensten. Laat ze voelen: “zonder jou kunnen we het niet.”
3.

Geen ge-ja-maar

Nieuwsgierigheid levert soms confronterende antwoorden op. Slik de woorden ‘ja, maar’ duizend keer in.
Stel in plaats daarvan een vraag, bijvoorbeeld hoe het komt dat ze die mening hebben. Leren begint niet
met je eigen gelijk halen, maar met het ontdekken waarom de ander misschien een punt heeft.
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4.

Vraag kritische feedback

Haken jongeren af, ga dan niet raden maar vragen waarom ze niet meer komen. Maak duidelijk dat je van
hen wilt leren en roep ze niet ter verantwoording. Als voorbeeld de vraag: “Je hebt vast goede redenen om
niet meer te komen, maar ik mis je. Ik wil graag begrijpen hoe het komt. Kun je me dat uitleggen”?
5.

Stel behapbare vragen

Stel geen grote vragen, zoals: “Wat willen jullie”? Houd het zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld: “Wat vond
je de afgelopen tijd wel en niet leuk aan de kerkdienst, club of catechese? Wat is voor herhaling vatbaar”?
6.

Leer ze kennen

Veel kerkelijke activiteiten voor jongeren zijn gericht op praten over geloof. De meeste jongeren willen
liever dingen ondernemen en vrienden ontmoeten. Ontdek daarom wat hun interesses en talenten zijn en
leg de link met kerk en geloven. Je kunt bijvoorbeeld gaan schaatsen, knutselen of mountainbiken met
jongeren en ondertussen iets doen met het geloof of voor de activiteit te beginnen met gebed of gedicht.
7.

Leg reële opties voor

Jongeren helpen graag om ideeën te verbeteren of plannen te maken. Leg ze reële opties voor en laat ze
meebeslissen. Belangrijk: voer de plannen vervolgens uit. Jongeren zijn volwaardige leden van de kerk.
8.

Zet jongeren aan het werk

Stel, jongeren in je gemeente maken zich zorgen over het milieu en je weet dat ze graag video’s maken.
Combineer dat dan. Zeg bijvoorbeeld: “Als we nou een korte, interactieve viering organiseren waarin het
veranderende klimaat terugkomt. Wil jij dan helpen met het produceren van een video”?
9.

Waardeer wie en wat er is

Als jeugdwerk niet loopt, is men vaak al snel van mening dat het niet goed genoeg zou zijn. Maar het kan
best zijn dat je in een kleine groep meer dan in een grote groep. Daar ervaren jongeren eerder veiligheid
en oprechte aandacht. Kijk naar wie er is, niet naar wie er niet is. Zorg dat je met elkaar een waardevolle
tijd hebt - zelfs als er maar één jongere op afkomt.
10. Laat ze vrij om wel of niet te geloven
Jongeren denken bij de kerk al snel dat ze móeten geloven. Dat werpt juist een drempel op. Bied ze de
ruimte om te verkennen, te experimenteren en / of te twijfelen. Benoem dat ook in gesprekken met hen.
Geef jongeren het vertrouwen dat ze zelf de goede keuzes maken. Juist door niet te hóeven geloven, maar
door ze de praktische meerwaarde te laten zien en te ervaren bestaat de kans dat ze het wel gaan doen.
Daarnaast is het belangrijk dat ieder college, iedere groep en elke activiteit voor zichzelf nagaat hoe zij hun
activiteiten niet alleen richten op volwassenen, maar zoveel mogelijk ook afstemmen op kinderen, jeugd en
jongeren. Betrek hen daar zoveel mogelijk bij. Het is dus belangrijk dat jongeren niet “apart” zijn, maar
behoren bij het kerkzijn en dat de kerk gericht is op jong en oud door elkaar.

Actieplan
Rondom de beloftes zoals genoemd in het schema op pag. 12 en de tabel op pag. 13, worden de
activiteiten gehouden of nog georganiseerd, zoals die opgenomen zijn in het actieplan.
Uit de inventarisatie tijdens de essentietrainingen zijn de volgende 3 belangrijkste aandachtspunten als
algemene randvoorwaarden vastgesteld:
1.
2.
3.

Vooral accent op sociale media leggen
Taalkundig aansluiten bij jongeren
Jongeren participatie bij kerkdiensten en activiteiten voor en door jeugd.
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Voor sub 3. kunnen bijv. de activiteiten zijn:
1.
-

Catechese:
In samenwerking met de Protestantse Gemeente Zelhem.

2.
-

Creche en kinderoppas:
Met de wat oudere kinderen en de jeugd samen organiseren

Uitgangspunten voor 1 en 2 zijn:
Iedereen is welkom in de kerkdienst. Streven is dat er voor elke eredienst een oppas beschikbaar is,
zodat ouders met kinderen altijd de zondagse eredienst kunnen bijwonen. Iedereen is welkom, en er is
geen leeftijdsgrens.
Tevens tijdens kerkdiensten een alternatief programma voor kinderen verzorgen / aanbieden.
3.

Jeugdsoos:

De smederij op Kerkstraat 15 is het thuishonk voor de jeugd! Tussen de 7 en 10 keer per jaar komt de
jeugdsoos bij elkaar. De jeugdsoos bestaat uit jeugd tussen de 12 en 17 jaar. Elke bijeenkomst vindt er een
andere activiteit plaats. Aan het eind van het seizoen is er altijd een grotere slotactiviteit. De plek van
samenkomst is meestal Kerkstraat 15, maar soms is er een activiteit op een andere plek. Vaak is dan nog
wel het start- en eindpunt Kerkstraat 15 met wat drinken en chips. Doelstelling is elkaar ontmoeten en een
gezellig samen zijn.
4.

Activiteiten in samenwerking met JOP (Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk):

Denk aan:
-

Ondersteuning op maat

-

Sirkelslag

-

Andere landelijke activiteiten en toerusting

5.

Activiteiten rond St. Simba:

Vanuit het Slingeland Ziekenhuis gaan op vrijwillige basis jaarlijks artsen, verpleegkundigen en andere
ziekenhuismedewerkers naar het Sengerema Hospital in Tanzania om operaties uit te voeren die anders
niet worden gedaan. Ze bekostigen zelf hun reis. De Stichting Simba (Stichting Internationale Medische
Bijdragen Afrika) ondersteunt de kosten van materialen zoals verbandmiddelen, sommige medicijnen en
gips. Vanuit de jeugdraad willen we graag acties opzetten met jongeren om dit goede werk mede mogelijk
te maken en te ondersteunen.
Mogelijke acties voor promotie en het inzamelen van geld:
-

Rondleiding ziekenhuis
Bijdragen in Kerkdiensten
Deelname aan Winters Pleinenfeest
Samen spullen inzamelen / inpakken?
Houden van het Pop-uprestaurant. (activiteiten die aanspreken, liefst bedacht door jongeren zelf)

6.

Kerkdiensten:

Denk aan kruispunten in het dagelijkse leven:
-

Op “overgangsmomenten” in het leven van kinderen en jongeren worden kerkdiensten georganiseerd
die daar extra aandacht aan geven
Openluchtdienst
Schooldiensten
Kinderkerstviering
Themadiensten, liefst met jongeren zelf
Kliederkerk:
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Kliederkerk heeft zijn oorsprong in Engeland waar het Messy Church heet. Het is een missionaire vorm van
“kerk-zijn” waarin jong (2 tot 12 jaar) en oud (ouders, oma’s, opa’s, tantes etc.) samen op een creatieve
manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. In de Kliederkerk zit een vorm van “samen ontdekken”
zoals spelletjes doen, “samen vieren zingen en luisteren” en “samen eten”, bijvoorbeeld een lekkere High
Tea. Al kliederend ontdek je wat geloven in God en het volgen van Jezus betekent.
7.

Voorbeelden en uitwerking:

Acties in samenwerking met de katholieke geloofsgemeenschap van Hengelo en Keijenborg
-

Het streven is om 4x een Kliederkerk te houden per seizoen
Succeskaart en roos bij examenkandidaten of een ander presentje voor jongeren.

8.

Nieuwe activiteiten om te onderzoeken en uit te voeren:

-

Wandelen in de week voor Pasen: nachtwake?
Gespreksavonden ouders met jonge kinderen
Thema-avonden of -middagen met jonge mensen
Sirkelslag
The Passion: samen kijken / of samen daarheen gaan?
EO-jongerendag
Jeugdclubs.

9.
-

Netwerken:
Samenwerking Bronckhorst: Vorden, Steenderen, Zelhem en Wichmond
Samenwerking met de RK geloofsgemeenschap in Hengelo en Keijenborg
Samenwerking met de lokale scholen
Samenwerking via de St. Simba + Slingeland Ziekenhuis
Open staan voor contacten in de dorpssamenleving van Hengelo.

10.
-

Communicatie:
Facebook
Twitter
Klokgeluiden
Website-pagina
Vloggen
Activiteiten opgeven bij: www.Meedoeninbronckhorst.nl.

=================================
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