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1. Voorwoord 
 

Beste leidinggevende, 
 
Hierbij bieden wij u de handleiding aan voor het jeugdwerk in onze gemeente. Wij willen u hiermee 
informeren over de principiële koers en de gang van zaken binnen het jeugdwerk. 
 
We geven in deze handleiding duidelijk aan wat we van u als leidinggevende verwachten en op welke 
ondersteuning u kunt rekenen vanuit de kerkenraad. We proberen tevens een aantal heldere kaders voor 
het verenigingswerk neer te zetten. Het is namelijk voor iedereen prettig om te weten hoe de dingen in 
elkaar steken en wat we van elkaar mogen verwachten. Deze handleiding zal zeker ook nuttig zijn voor hen 
die voor het eerst mee gaan doen met het verenigingswerk. 
 
De jeugdwerkhandleiding staat op de website van onze Hervormde Gemeente. Nieuwe leidinggevenden 
worden door de afgevaardigde naar de verenigingsraad hierop geattendeerd. 
 
Omdat we ons in deze handleiding voornamelijk richten op het jeugdwerk, zijn verschillende passages niet 
van toepassing op de mannenvereniging en de vrouwenvereniging. Zij zijn wel vertegenwoordigd in de 
verenigingsraad.  
 
We starten met een overzicht van de uitgangspunten voor het jeugdwerk en beschrijven daarna de 
principiële koers die we in onze gemeente - in gemeenschap met de Kerk der eeuwen - willen volgen.  
Verder vindt u in deze handleiding een beschrijving van de organisatie van het jeugdwerk, het te gebruiken 
materiaal en de te hanteren werkvormen.   
 
Deze handleiding wordt evenals het beleidsplan van onze Hervormde Gemeente elke vier jaar herzien. 
Omdat het beleidsplan de periode 2015 – 2018 omvat, wordt deze handleiding D.V. in 2018 opnieuw 
vastgesteld. 
 
We wensen u van harte Gods onmisbare zegen toe in het vervullen van uw verantwoordelijke taak als 
leidinggevende in het verenigingswerk van onze gemeente. 
 
 

De kerkenraad 
 
 

 
 
September 2016 
 
 
 
 
 

 
………………………………………………….    …………………………………………………. 
Ds. A. de Lange, preses      Dhr. A.M. Versteeg, scriba 
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2. Uitgangspunten 
 

Onder jeugdwerk verstaan wij de doelgerichte en systematische omgang met en de geestelijke zorg voor de 
kinderen en jongeren van de gemeente zoals die in onze kerkelijke gemeente wordt gerealiseerd.  

Roeping in kerk en samenleving 

Door middel van het jeugdwerk willen we er aan bijdragen dat jongeren tot Christus geleid en bij Zijn Woord 
worden bewaard, opdat zij als christenen hun roeping volgen in kerk en samenleving. 
 
Pastoraal: Het bevorderen van het zoeken van gemeenschap met God en met elkaar. 

 Het scheppen van een ruimte voor ontmoeting en gesprek, waarbij jongeren positieve contacten 
kunnen leggen en tot vriendschap kunnen komen. 

 Het scheppen van gelegenheid om in een groep gemeenschap te kunnen beleven, waardoor iets 
ervaren wordt van het lid zijn van de christelijke gemeente. 

 Het geven van herderlijke zorg door het gesprek rond de Bijbel en het samen luisteren naar de Goede 
Herder en naar elkaar. 

 Het leren oog en hart te hebben voor elkaar. 
 Het meewerken aan de opbouw en de uitbreiding van de kerkelijke gemeente. 

 
Diaconaal: Het bewust maken van de roeping tot dienst aan God en aan de naaste. 

 Het bieden van mogelijkheden om bij diverse activiteiten jongeren met problemen op het spoor te 
komen. 

 Het bewust maken van het gegeven dat de activiteiten die in het jeugdwerk worden georganiseerd 
ook als dienst aan jongeren gezien kunnen worden. 

 Het leren ontdekken, bij gesprekken rond de Bijbel, van de gaven waarmee anderen gediend kunnen 
worden. 

 Het vormen van jongeren om oog te krijgen voor de noden van anderen en het toerusten om de 
naaste te kunnen helpen. 

 Het bieden van gelegenheid om jongeren in te schakelen bij diaconale activiteiten. 
 Het leren ervaren, door middel van diaconale acties, dat het geven aan de ander een verrijking voor 

jezelf kan betekenen. 
 
Apostolair: Het bewust maken van de roeping om de boodschap van het heil in Christus uit te dragen naar 
jeugd die van de kerk is vervreemd en aan hen die nooit van het evangelie gehoord hebben. 

Bijbelse opdracht 

In ons jeugdwerk willen we een bijdrage leveren aan het vervullen van de bijbelse opdracht om aan kinderen 
en jongeren door te vertellen wie God is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij van ons vraagt. Onderstaande 
Schriftgedeelten geven de bijbelse opdracht van het jeugdwerk aan. 
 
o Psalm 78 vers 4 – 6, waar de Israëlieten de opdracht krijgen om Gods grote daden aan het volgende            

geslacht te vertellen. 
o Deuteronomium 6 vers 5 – 7, waar gesproken wordt over het inscherpen van Gods woorden. 
o Jozua 4 vers 6 – 7, waar de Israëlieten de opdracht krijgen om hun kinderen middels opgerichte tekenen 

te herinneren aan wat God voor hen gedaan had. 
 
Ook laat de Bijbel ons zien dat kinderen er helemaal bij horen in de kerk. Het verhinderen van kinderen was 
een reden voor de Heere Jezus om in te grijpen (Markus 10 vers 14 – 16). 
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Verbond 
De jongeren van de gemeente zijn kinderen van het verbond. Voor hen gelden de beloften van de drie-enige 
God, zoals deze in de doop worden betekend en verzegeld. Krachtens het verbond zijn zij in Christus               
geheiligd en daarom lidmaten van Zijn gemeente. Het verbond bestaat echter uit twee delen. De kinderen 
zullen het verbond door de werking van de Heilige Geest in hun leven moeten beantwoorden met geloof en 
bekering. Het jeugdwerk heeft dus ook de taak om over te dragen wat het geloof inhoudt, hoe je tot het 
geloof komt en hoe je uit het geloof leeft. 

Onze wereld 
Wij gaan ervan uit dat het nodig is om de jeugd te leren hoe ze moet staan in deze steeds meer van God 
afgekeerde wereld om hen met behulp van Schrift en belijdenis weerbaar te maken. Juist in deze tijd waarin 
het Woord van God niet meer op alle terreinen van het leven centraal staat, waarin het ook niet meer              
gewoon en vanzelfsprekend is te refereren aan het Woord en de gereformeerde traditie en waarin mensen 
steeds minder ervaren dat God bestaat en ons leven leidt, is het belangrijk om op een gepaste wijze de 
jeugd toe te rusten. 

Mensbeeld 
Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis van de kerk geven als mensbeeld dat wij van nature geneigd 
zijn tot het kwade. De wereld verleidt tot het kwade en sluit aan op onze natuur. Dit geeft het gevaar van 
meegaan en aanpassen. Toch is in het licht van onze apostolaire taak het geboden een zoutend zout en een 
lichtend licht te zijn in deze wereld. Hiertoe mag het jeugdwerk een toerustende functie hebben.  
 

In die toerusting gaan wij er van uit dat een mens altijd in vier relaties staat:  
 

1. de relatie tot God (schepselmatig, een verzoende of onverzoende relatie);  
2. de relatie tot zichzelf (zelfaanvaarding, ontdek en gebruik je gaven); 
3. de relatie tot de naaste (pastorale, diaconale en apostolaire houding); 
4. de relatie tot de schepping en de cultuur (rentmeesterschap). 
 

De relatie tot God staat bovenaan. Toch is het belangrijk dat aan alle relaties aandacht geschonken wordt, 
want dan pas is het mens-zijn in evenwicht. Duidelijk is ook dat wij in deze wereld een opdracht hebben, 
maar dat wij niet van deze wereld zijn, hetgeen uitkomt in vreemdelingschap. 

Karakter van het jeugdwerk 

Wij gaan ervan uit dat jeugd- en jongerenwerk pedagogisch (opvoedend) en agogisch (begeleidend) van aard 
is. Dit is van belang voor de taakstelling, werkwijze en methoden.  
 

Wij vinden het van belang dat kinderen | jongeren: 
 geaccepteerd worden als schepsel van God, als persoon. Dit betekent onder andere ruimte scheppen  
 voor jongeren, geborgenheid bieden; 
 richting gewezen wordt en normen bijgebracht krijgen. Jeugdwerk mag geen genoegen nemen met 

de rol van supermarkt, van vrijblijvend verstrekken van goederen. 
 
Uit het bovengeschetste karakter van het jeugdwerk blijkt duidelijk dat het belangrijk is om een visie te 
hebben op de overdracht van de boodschap. We onderscheiden drie belangrijke invalshoeken van 
overdracht. 
 

1. Overdracht van kennis. Het gaat hierbij vooral om bijbelkennis en kennis van de reformatorische 
belijdenisgeschriften. We bedoelen hier niet alleen verstandelijke kennis, maar ook de bevindelijke kennis 
van God, die voortvloeit uit de persoonlijke relatie met Hem.  
 
2. De jongere en zijn belevingswereld. De boodschap van Gods Woord is normatief (er mag niets aan 
veranderd worden!), maar het is wel belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld 
van de jeugd. Het is daarom noodzakelijk dat je echt betrokken bent op de jongeren en dat je bereid bent 
om je te verdiepen in hun leefwereld. Dit uit zich in de volgende gedragskenmerken: 
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 naar hen luisteren; 
 oprecht benieuwd zijn naar hun leven, naar hoe ze denken over belangrijke dingen; 
 contacten met hen onderhouden; 
 gewoon eens een praatje met hen maken; 
 hen zien staan; 
 de jongeren serieus nemen. 
 
Wanneer je weet wat jongeren bezighoudt, kun je de boodschap van Gods Woord ook plaatsen tegen de 
achtergrond van hun leefgedrag, zodat ze leren wat nu echt belangrijk is voor het leven en het sterven:     
Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus 
Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaald en mij uit alle 
heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart, dat zonder de wil mijns hemelsen Vaders geen haar 
van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door 
Zijn heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid 
maakt. 
 
3. Leren in een dialoog. De wisselwerking tussen leidinggevenden en jongeren is heel belangrijk.                                              
De leidinggevende vervult hierin een belangrijke rol als identificatiefiguur.  

Bijbelvertaling 
De kerkenraad is positief over de Herziene Statenvertaling (HSV) en aanvaardt deze vertaling naast de 
Statenvertaling (SV) omdat de HSV het "geestelijke taalkleed" van de SV gebruikt. Dit houdt in dat 
leidinggevenden en leden op basis van eigen keuze de SV of de HSV gebruiken. De kerkenraad onderschrijft 
het uitgangspunt van de stichting Herziene Statenvertaling om de huidige en de komende generatie lezers 
van de Statenvertaling een betrouwbare en verstaanbare vertaling te bieden. Daarom wil de kerkenraad het 
gebruik van andere vertalingen zoveel mogelijk tegengaan. De kerkenraad heeft er daarom voor gekozen de 
SV en de HSV als norm te stellen voor onze kerkelijke gemeente, dit om wildgroei van allerlei 
bijbelvertalingen te voorkomen. Het is dus niet de bedoeling dat er op de verenigingen en de catechisaties 
andere vertalingen worden gebruikt dan de SV en de HSV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



6 
 

3. Principiële koers 
 
Uitgangspunt en norm van al het verenigingswerk is uiteraard de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van 
God. De Bijbel heeft absoluut gezag en is van kaft tot kaft Gods Woord tot zaligheid. Als zodanig hebben we 
de roeping om er zelf onvoorwaardelijk voor te buigen en dit zo ook voor te houden, uit te leggen en aan te 
prijzen bij de jeugd. Het zal duidelijk zijn dat we hierbij de verlichting van de Heilige Geest nodig hebben, 
daar ons verstand van nature verduisterd is voor de dingen van Gods Koninkrijk.  
 
Al onze arbeid dient in overeenstemming te zijn met de reformatorische belijdenisgeschriften (Heidelbergse 
Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels). Niet om daarmee de Schrift terug te 
dringen, maar juist om ons spreken vanuit en over Gods Woord te normeren en tegen individuele willekeur 
te beveiligen. Het is belangrijk dat de inhoud ervan terug te vinden is in de boodschap die overgedragen 
wordt binnen het verenigingswerk. Daarom dringen we erop aan om intensief en blijvend de Bijbel en de 
belijdenisgeschriften te onderzoeken, zowel persoonlijk als gezamenlijk.  
 
Op zichzelf zou het bovenstaande over Schrift en belijdenis genoeg moeten zijn om hiermee het kader en 
klimaat van alle jeugdwerk in de gemeente aan te geven. Toch willen we nog enkele zaken onder uw 
aandacht brengen. 
 
We hebben Jezus Christus niet alleen voor te houden als het grote Voorbeeld, als de Vriend van zondaren, 
als de Gids en Leidsman van jong en oud. Boven alles zal Hij gezien en beleden moeten worden als de 
Verzoener van verloren zondaren met God. Dat Hij alleen door Zijn lijden en sterven verzoening met God 
heeft teweeggebracht. 
 
Er moet telkens weer gesproken worden over de noodzaak en de inhoud van wedergeboorte, geloof en                           
(dagelijkse) bekering. Jongeren hebben over het algemeen ook veel vragen over de praktijk van het leven 
met de Heere. De toepassing van het door Christus verworven heil is geen vanzelfsprekende zaak is en is 
totaal afhankelijk van het werk van de Heilige Geest in ons leven. We moeten in biddend opzien tot God, de 
jongeren leren om alles van de Heere te verwachten en het leven bij Hem alleen te zoeken!  

 
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 

Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 
‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd; 

Dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest, 

Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 
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4. Benoeming leidinggevenden 
 
In het vorige hoofdstuk hebben we de principiële koers van ons verenigingswerk beschreven.                               
Het belangrijkste criterium voor de kerkenraad bij het benoemen van leidinggevenden is of de voorgedragen 
kandidaten beantwoorden aan deze principiële koers. Het jeugdwerk is een verantwoordelijkheid van de 
hele gemeente. Daarom worden leidinggevenden in de hele gemeente gezocht. We zoeken mensen die van 
harte staan achter de gereformeerde leer en een persoonlijke relatie hebben met de Heere Jezus.                 
Straalt iemands leven eerbied en liefde uit met betrekking tot de Heere, Zijn Woord, dag en dienst? 
Samengevat: Het uitgangspunt is de vreze des Heeren. 

Voorbeeldfunctie 

Dat de vreze des Heeren naar buiten toe ook gezien wordt is duidelijk. Je kunt over het gewicht van 
sommige dingen met elkaar van mening verschillen, maar de voorbeeldfunctie weegt zwaar. Leer en leven 
vormen een harmonisch verband. Uiterlijke regels beschrijven brengt het gevaar mee dat men in het 
oneindige valt. Het spreekt vanzelf dat wij op de vereniging in ons verschijnen, ons spreken, ons gedrag en 
onze kleding een voorbeeld zullen zijn voor de jongeren. Dat kan en dient zelfs spontaan te zijn, maar altijd 
naar de principes en de normen die de Schrift ons voorhoudt, t.a.v. gezag, omgang met elkaar en het 
onderscheid tussen de geslachten (vrouwen gaan gekleed in rok of jurk). Dit behoort bij onszelf aanwezig te 
zijn en dienen we ook te stimuleren onder de jongeren. 
 
De vreze des Heeren mag garant staan voor de wijze waarop men de goederen van deze wereld gebruikt of 
mijdt. Er zijn koninkrijksregels, maar ook zogenaamde huisregels, die horen bij de orde van het huisgezin, 
zoals we de gemeente toch mogen zien.  
 
Als het goed is doortrekt de vreze des Heeren alle terreinen van het leven en zal dit ook zichtbaar worden in 
de wijze waarop men omgaat met de (sociale) media. In het gebed dat de Heere Jezus ons heeft geleerd, 
wordt gevraagd of God ons niet in verzoeking leidt, maar ons verlost van de boze. Dat gebed is niet te rijmen 
met het verkeerd gebruiken van de media, die immers bol staan van de verzoekingen. Een bezwaar is ook 
dat de media veel kostbare uren kunnen opslokken. De tijd die mensen krijgen voor werk en rust is Gods 
tijd. Als we die tijd besteden aan oppervlakkig en zondig vermaak, maken we die tijd tot gestolen tijd.          
In plaats daarvan moet gezocht worden naar een tijdsbesteding die tot eer van God is. Johannes, de apostel 
van de liefde spreekt in dit verband van een onverzoenlijke tegenstelling tussen het leven met God en de 
‘begeerlijkheid der ogen’ (1 Johannes 2 : 16). 
 
Kandidaten voor leidinggevende functies dienen:  

 minimaal één jaar (bij voorkeur belijdend) lid te zijn van onze gemeente; 

 trouw mee te leven met de gemeente. 
 
Naast de bovenstaande criteria worden ook de persoonlijke en eventuele gezinsomstandigheden 
overwogen. 

Procedure voordragen kandidaten voor leidinggevende functies: 

1. De afgevaardigde naar de verenigingsraad van de betreffende vereniging neemt contact op met de 
jeugdouderling en geeft de namen door van de personen die men wil vragen om de vacature(s) te 
vervullen. 

2. De personen die in aanmerking zouden kunnen komen voor de vervulling van de vacature, worden 
door de jeugdouderling voorgedragen bij de kerkenraad, die het recht heeft personen van de lijst af 
te voeren, maar ook de bevoegdheid heeft om namen toe te voegen. 

3. De jeugdouderling deelt aan de afgevaardigde van de betreffende vereniging(en) mee wie gevraagd 
kunnen worden om de vacature(s) te vervullen. 
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5. De organisatie van het verenigingswerk 
 

 
 

De kerkenraad 

 Alle jeugdwerk – voor zover opgericht met instemming van de kerkenraad – in de gemeente, wordt 
verricht onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

 De kerkenraad heeft de hoogste beslissingsbevoegdheid. 

 De kerkenraad benoemt uiteindelijk de leidinggevende op voordracht van de verenigingsraad of op 
voordracht van de clubleiding. 

 De kerkenraad zet de principiële koerslijnen uit, maakt deze duidelijk en bespreekt ze met de 
jeugdwerkleiding. 

 De jeugdouderling en de jeugddiaken zijn het aanspreekpunt van de kerkenraad voor de 
jeugdwerkleiding. 

De verenigingsraad 
De verenigingsraad wordt gevormd door de volgende personen: 
 

 De jeugdouderling 

 De jeugddiaken 

 De beide predikanten  

 Eén vertegenwoordiger van: 
o Jongensclub Benjamin 
o Meisjesclub Ruth 
o JV Onderweg 
o JV De Heere is mijn Banier 
o Het Catecheseteam  
o Zondagsschool Samuël 
o De VakantieBijbelWeek 
o Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften  
o Vrouwenstudiekring Rondom het Woord 

 
De jeugdouderling is voorzitter van de verenigingsraad. De secretaris is benoemd door de kerkenraad en is 
werkzaam als leidinggevende in het verenigingswerk of de catechese. De vertegenwoordigers van elke 
vereniging, de zondagsschool en het catecheseteam, vormen een vaste afvaardiging. Dit betekent dat zij 
voor een bepaalde periode naar de verenigingsraad worden afgevaardigd. 
 
De verenigingsraad is een orgaan van bijstand van de kerkenraad en heeft een eigen takenpakket.                        
De verenigingsraad komt tweemaal per jaar, in mei en oktober, bijeen in vergadering of zoveel vaker als 
nodig is. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt, welke onder alle leden van de verenigingsraad 
worden verspreid. Zij dragen er zorg voor dat de notulen op hun eigen vereniging worden besproken. 
Opmerkingen over de notulen kunnen in de eerstvolgende vergadering worden ingebracht. De notulen 
worden ook ter kennisgeving gestuurd naar de scriba van de kerkenraad. 
 
 

Kerkenraad 

Verenigingsraad 

Leidinggevenden 
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Hieronder zijn de belangrijkste functies | taken van de verenigingsraad weergegeven. 
 
Overzicht en inventarisatie jeugdwerk 

 Overzicht bijhouden van de NAW-gegevens van alle leidinggevenden. 

 Verstrekken van overzichten van doopleden (doopnamen én roepnamen). 
 

Coördinatie totale verenigingswerk 

 Bevorderen contact tussen leidinggevenden van de diverse clubs en verenigingen. 

 Het  houden van voorbereidende besprekingen t.a.v. bepaalde activiteiten. 
 problemen. Zij speelt deze eventueel door naar de kerkenraad en | of leidinggevenden. 

 Stimuleren en indien nodig begeleiden van activiteiten, waarbij jongeren in het voorjaar te gast zijn  
 bij de club of vereniging, waarheen zij in het najaar kunnen doorstromen. 

 Het aanreiken en indien nodig uitwerken van ideeën voor gezamenlijke activiteiten | projecten. 

 Signaleren en bespreekbaar maken van overlappingen en | of concurrerende activiteiten. 
 

Begeleiding van leidinggevenden in het verenigingswerk 

 Zoeken en beschikbaar stellen van geschikt bijbelstudiemateriaal en stimuleren tot deelname aan  
 kadercursussen. 

 Bevorderen van regelmatig teamoverleg. 

 Contacten onderhouden met leidinggevenden en het tijdig signaleren van problemen. 

 Bespreekbaar maken van eventuele wisseling van taken en | of doorstroming binnen het geheel van  
 het jeugdwerk. 

 

Bezinning op taak, vorm en inhoud van het totale jeugdwerk 

 Signaleren en eventueel bespreekbaar maken van knelpunten binnen het plaatselijke jeugdwerk. 

 Kritisch doorlichten van bestaand jeugdwerk zowel naar omvang, vorm, inhoud en bezinning op  
 nieuwe vormen en activiteiten. 

 Evalueren van de gegroeide organisatiestructuur en indien nodig op onderdelen verbeteren. 

 Jaarlijks evalueren  van het verenigingswerk m.b.t. uitgangspunten, doelen, inhoud en werkwijze.                          
Iedere vereniging vult hiervoor een evaluatieformulier in dat wordt verstrekt door de secretaris van 
de verenigingsraad. Het verslag wordt besproken tijdens de verenigingsraadvergadering in oktober. 

 Visie ontwikkelen voor de komende jaren en prioriteiten stellen. 
 

Publiciteit en werving 

 Regelmatig berichten verzorgen in de kerkbode. 

 Stimuleren van het organiseren van aantrekkelijke activiteiten bij de start van het jeugdwerk  
 zodat de activiteiten van de diverse clubs zo laagdrempelig mogelijk worden gemaakt. 

 Stimuleren tot persoonlijk uitnodigen van leeftijdgenoten door jongeren zelf. 
 

Aandacht voor contacten naar "buiten" 

 Regelmatige verslaggeving naar de kerkenraad door de jeugdouderling of een delegatie van de 
 verenigingsraad. 

 Werken aan een grote betrokkenheid van gemeente en kerkenraad bij het jeugdwerk. 

 Contacten met diaconie m.b.t. jeugddiaconaat. 

 Contacten met evangelisatiecommissie m.b.t. jeugd-evangelisatie. 

 Contacten met zendingscommissie m.b.t. aandacht jeugdwerk voor zending. 

 Contacten met kerkenraad m.b.t. het organiseren van gemeenteavonden met thema's als: 
- christelijke opvoeding en gezin; 
- gemeente zijn; 
- kerk en wereld enz. 
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Financiën 
Er wordt contributie gevraagd van de leden en indien nodig een financiële actie gevoerd voor uitstapjes e.d.                      
De diaconie verstrekt tevens jaarlijks een vast bedrag aan de JV, JV Onderweg, de Jongensclub en de 
Meisjesclub. De banken hebben aangegeven dat verenigingen, die een bankrekening beheren, gekoppeld 
moeten worden aan een kerkonderdeel, dat een juridische status heeft. Zowel de kerkrentmeesters als de 
diaconie hebben deze status. De kerkenraad heeft besloten om de verenigingen te koppelen aan de 
diaconie. De diaconie beheert de bankrekeningen niet zelf, want daar heeft elke vereniging een eigen 
penningmeester voor.  
 
De diaconie verwacht het volgende van de verenigingen: 
 

1. De verenigingen leveren aan het begin van het verenigingsseizoen een begroting voor het 
betreffende seizoen in bij de penningmeester van de diaconie. Het gaat om een schatting van de 
inkomsten en uitgaven. 

2. Aan het einde van het seizoen wordt er een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven 
ingeleverd bij de penningmeester van de diaconie. 

3. De verenigingen voeren minimaal één keer per seizoen een kascontrole uit.  
 

Twee bestuursleden | leidinggevenden, niet zijnde de penningmeester, controleren de boeken (bank en 
eventuele kas). Het hierboven genoemde inkomsten- | uitgavenoverzicht kan hierbij wellicht worden 
gebruikt. 
 
Op de hierboven geschetste wijze kan de diaconie haar eigen verantwoordelijkheid inhoud geven, zonder de 
verantwoordelijkheid van de verenigingen te verminderen. Daarnaast helpen punt 1 en 2 om het financiële 
beheer goed uit te voeren en eventuele verrassingen te voorkomen. Punt 3 zorgt ervoor dat niet alleen de 
penningmeester, maar het gehele bestuur van de vereniging verantwoordelijk is voor de financiën.  
 
Het college van kerkrentmeesters vergoedt de kosten van: 

 de aanschaf van bijbelstudiematerialen van het HJW t.b.v. het gebruik op de verenigingen; 

 koffie en frisdrank tot een maximum van € 250,00 per vereniging per jaar; 

 de jaarlijkse vergoeding voor de catecheten; 

 de vergoeding voor een externe spreker op de bezinningsavond kerkenraad en leidinggevenden. 
 

De diaconie vergoedt de kosten van: 

 de kadervorming van leidinggevenden in het jeugdwerk; 

 de vergoeding voor een externe spreker op de jongerenavond; 

 de jaarlijkse attentie voor leidinggevenden in het jeugdwerk m.u.v. de catecheten; 

 het cadeau t.b.v. het afscheid van leidinggevenden (volgens protocol van de kerkrentmeesters). 

Jaarlijkse financiële actie 
Elk seizoen voeren we een financiële actie voor zendingswerkers uit de eigen gemeente of voor een ander 
doel. Dit betekent dat er voor dit doel gecollecteerd wordt tijdens de catechisaties (en op de verenigingen). 
De verenigingen kunnen ook zelfstandig of gezamenlijk acties opzetten voor het doel. Het doel van de actie 
wordt jaarlijks vastgesteld in de verenigingsraadvergadering van mei.  

Opening van het winterwerk 
Tijdens de morgendienst of de avonddienst op de zondag voorafgaand aan de eerste catechisatieavond 
wordt er aandacht besteed aan het winterwerk. Tijdens de eerste catechisatieavond wordt de preek 
besproken aan de hand van vragen die door de dominee zijn opgesteld.  
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Bezinningsavond voor kerkenraad en leidinggevenden 
De voorzitter, de secretaris en de jeugddiaken organiseren jaarlijks in november een bezinningsavond voor 
kerkenraad en leidinggevenden. Deze avonden hebben de volgende doelstellingen: 

 ontmoeting ter bevordering van de onderlinge banden; 

 bezinning op actuele onderwerpen. Te denken valt aan de volgende onderwerpen: wedergeboorte, 
bekering, geloof in Christus, verbond en doop, algemene verzoening, jongeren en pastoraat, 
jongeren en problemen, jongeren en seksualiteit, jongeren en hun taal, jongeren en moderne 
media, jongeren en muziek, jongeren en gezag. 

 

De avond duurt van 20.00 – 22.00 uur en wordt als volgt ingevuld: 
1. Opening door de jeugdouderling (psalm, schriftlezing, gebed, korte overdenking) 
2. Inleiding door één van de predikanten (of een gastspreker) 
3. Pauze 
4. Bespreking in groepjes en | of plenaire bespreking o.l.v. de predikant (of de gastspreker) 
5. Afsluiting door de jeugddiaken (zingen van een psalm en gebed) 

Jongerenavond 
Omstreeks maart wordt er een jongerenavond georganiseerd voor jongeren vanaf 15 jaar. De leiding van de 
JV en het catecheseteam organiseren bij toerbeurt de avond. Tijdens de verenigingsraadsvergadering in 
oktober wordt door de betreffende afgevaardigde van de JV of het catecheseteam een voorstel gedaan 
m.b.t. het onderwerp en de spreker voor de jongerenavond. Na bespreking in de verenigingsraad kan de 
spreker worden gevraagd.  

Nazorg 

Eventuele nazorg na afloop van jongerenavonden, wordt verzorgd door de jeugdwerkers,                                       
de jeugdambtsdragers en de predikanten van onze Hervormde Gemeente.  
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6. Agenda vergaderingen verenigingsraad 
 
De verenigingsraad vergadert in mei en oktober. De secretaris stelt in overleg met de jeugdouderling de 
agenda op. De onderstaande concept agenda dient als basis voor de uiteindelijke vergaderagenda. 
 
 

1. Opening door de jeugdouderling | korte meditatie 
 
2. Notulen van de vorige vergadering | vaststellen notulen 

 
3. Ingekomen stukken 

 
4. Acties uit vorige vergaderingen afhandelen 

 
5. Vaste punten 

5.1 Jaaragenda verenigingsraad (data jaarvergaderingen, bezinningsavond, jongerenavond, 
verenigingsraadvergaderingen e.d.) 

5.2 Jaarprogramma’s verenigingen (inhoud) | data jaarvergaderingen  
5.3 Financiële actie t.b.v. zendingswerkers  
5.4 Opening van het winterwerk 
5.5 Bezinningsavond voor kerkenraad en leidinggevenden 
5.6 Jongerenavond 
5.7 Mededelingen | opmerkingen vanuit de verenigingen 
5.8 Aandacht jeugd | jongeren algemeen 
5.9 HJW-Bijbelstudiemateriaal 
5.10   Kadervorming  
5.11   Afgevaardigden naar de verenigingsraad 
5.12   Financiën 
5.13   Vacatures bij de verenigingen 

 

6. Wat verder ter tafel komt 
 

7. Rondvraag 
 

8. Volgende vergadering 
 

9. Sluiting door een van de predikanten 
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7. Materiaal, werkvormen, muziek en zang 

Bijbelstudiemateriaal 
De belevingscultuur vervlakt de Bijbelse bevinding van onder andere verkiezing, rechtvaardiging en heiliging. 
Door een gebrek aan kennis ontbreekt meer en meer het zicht op de inhoud van het ware geloof en dreigt 
vervlakking of een voorwaardelijk Evangelie, doordat we meer het accent leggen op de gelovende mens dan 
op de belovende God. Het is daarom belangrijk dat we bij de catechese en het verenigingswerk de inhoud en 
de beleving (zie hfd. 2 onder het kopje ‘Verbond’) van het ware geloof aan de orde (blijven) stellen.                       
We moeten waken voor oppervlakkigheid en voor een belevingscultuur, waarin het vooral draait om je eigen 
mening en wat je erbij voelt. Tegelijk moeten we oppassen voor ongezond activisme enerzijds en voor 
ziekelijke lijdelijkheid, waarin je rustig met de armen over elkaar zit en maar afwacht of ‘het’ nog een keer 
gebeurt, anderzijds. Een helder bijbels zicht op de orde van het heil (uitverkiezing – roeping – wedergeboorte 
– rechtvaardiging – heiliging – verheerlijking, Romeinen 8:30, 1 Korinthe 1:30), op Gods weg en werk, kan 
ons hierbij helpen. (N.a.v. het boekje ‘Orde op zaken stellen, een bijbelse doordenking van de heilsorde’ van 
ds. G. Wassinkmaat).  
 

We zijn als gemeente en individuele verenigingen niet aangesloten bij de HGJB. We herkennen ons niet 
(voldoende) in de inhoud van het huidige materiaal en de kadervormingsdagen. Het vertoont vaak een grote 
mate van oppervlakkigheid. Het moet niet alleen gaan over geloofsgroei, maar ook over wedergeboorte en 
bekering. Nu versmalt de boodschap zich vaak tot: Jij bent de moeite waard en God zorgt voor jou.                          
Als gevolg daarvan verdwijnt het hart van het Evangelie (het verzoenend lijden en sterven van de Heere 
Jezus Christus voor schuldige zondaren) uit het materiaal. Daarnaast hebben we moeite met de 
gepropageerde levensstijl, werkvormen als bibliodrama, toneel, cabaret en de inhoud en | of muzikale vorm 
van bepaalde liederen.  
 

We maken gebruik van het bijbelstudiemateriaal van het Hervormd Jeugdwerk (HJW). Het HJW zet zich in 
voor het werk onder jongeren in Hervormde Gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 
Daarvoor werkt het HJW samen met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ). Wellicht ontstaat in de toekomst 
de mogelijkheid om het werk van het HJW onder te brengen bij de HGJB.  
 
Het HJW heeft de volgende doelstellingen: 

 het beschikbaar stellen van verantwoord bijbelstudiemateriaal voor kinderen en jongeren ten 
behoeve van gemeentelijk jeugd-, jongeren- en vakantiebijbelweekwerk;  

 het bieden van toerusting aan leidinggevenden;  

 het organiseren van toerustende jongerenbijeenkomsten.  
 

Een goede afstemming tussen de verenigingen bij het gebruik van het bijbelstudiemateriaal, is noodzakelijk.  
Verder hebben de verenigingen de vrijheid om een aantal avonden als leidinggevenden zelf in te vullen. 
 

 

HJW-bijbelstudiematerialen (http://www.hervormdjeugdwerk.nl) 
 

Jongensclub Bijbelstudiemateriaal –16 
 

Meisjesclub Bijbelstudiemateriaal –16 
 

JV Onderweg ‘Jij en …’ materiaal –16   
Kernwoorden +16 
Actueel +16 
(Bijbelstudiemateriaal -16 | +16) 
 

JV Bijbelstudiemateriaal +16 
 

 
De zondagschool maakt gebruik van Onze Hervormde Zondagsschool. Dit is een maandelijkse uitgave van de 
Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag. Het blad opent met een meditatie van 
de voorzitter. Daarna volgt de vertelstof op de zondagsschool voor meestal vier weken, wat correspondeert 
met de roosters van de Bond. De vertelstof voor een zondag begint met een uitleg van het bijbelgedeelte 
door een predikant, daarna volgen er twee vertelschetsen, één voor oudere en één voor jongere kinderen, 
geschreven door verschillende schrijvers.  

http://www.hervormdjeugdwerk.nl/
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Hierbij wordt vermeld wat als verwerking van de vertelling met de kinderen gedaan kan worden.                  
Het blad bevat ook iedere maand een bijdrage Uit het land van de Bijbel, waarin nader op een bijbelse 
persoon, plaats of voorwerp wordt ingegaan. 
 
De coördinatoren van de VakantieBijbelWeek gebruiken de VakantieBijbelWeek-methode van Evangeliestek. 
Evangeliestek is een samenwerkingsverband tussen het HJW en het LCJ. Binnen de samenwerking wordt er 
gewerkt aan kennisuitwisseling en toerustingsmogelijkheden. Het HJW en het LCJ willen zich gezamenlijk 
inzetten voor kinderen binnen en buiten de kerk. Het is hun verlangen dat kinderen tot bekering en geloof 
komen in de Heere Jezus Christus. Deze gedeelde roeping, zoals verwoord in de Bijbel en de                                     
Drie Formulieren van Enigheid binden de partijen samen en geven een breed fundament om principieel 
samen te werken. 

Werkvormen 
In hoofdstuk 2 hebben we al iets geschreven over overdracht. Deze invalshoeken van overdracht geven ook 
aan dat er binnen het jeugdwerk gebruik gemaakt kan worden van verschillende werkwijzen.                                
De leidinggevenden in het jeugdwerk geven leiding en programmeren op doordachte wijze. Wij noemen dit 
methodisch handelen. Onder methodisch handelen verstaan we dat met alles wat gedaan wordt rekening 
gehouden moet worden met welk effect dit heeft. Ook is het van belang om in het verenigingswerk doelen 
te stellen teneinde met bijvoorbeeld de programmering van een avond en de wijze van leidinggeven gericht 
naar een doel toe te werken. Om doelen te bereiken zijn werkvormen nodig waardoor de boodschap 
overkomt en verwerkt wordt, zodat het iets van de jongere zelf wordt. De manieren van overdracht – 
genoemd in hoofdstuk 2 – vereisen verschillende werkvormen. Naast verbale werkvormen zijn er ook                   
non-verbale en audiovisuele werkvormen. Veel werkvormen zijn geschikt, hoewel ze niet waardevrij zijn. 
Het is niet toegestaan om werkvormen te gebruiken waarin de bijbelse boodschap wordt uitgebeeld              
(o.a. bibliodrama). ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods (Rom. 10: 17).’  
 
Sinds de uitvinding van de fotografie en film in de negentiende eeuw leven wij steeds meer in wat men wel 
noemt een beeldcultuur. De uitvinding van tv, video en dvd heeft die ontwikkeling enorm versterkt.        
Meer dan ooit groeien jongeren op met beelden van de wereld om hen heen. Die beelden informeren hen 
over alles wat er zoal te koop is in onze samenleving. Wat zij te zien krijgen is niet neutraal. Het is namelijk 
altijd een weergave van wat er in de harten van mensen van deze tijd leeft. In de Bijbel lezen we dat het 
geloof uit het gehoor is. Het lezen van de Bijbel en het luisteren naar het Woord wordt door de Heere 
gebruikt om mensen te bekeren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het christendom heel sterk het 
karakter heeft van een woord-, lees- en luistercultuur. Het is juist die cultuur die door de invloed van de 
beeldcultuur enorm onder druk komt te staan. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat dit een 
enorme invloed heeft op hun concentratie, hun manier van lezen, op de tijd die zij aan lezen besteden en op 
hun kennis van abstracte begrippen. De niet-zichtbare werkelijkheid van bijvoorbeeld de drie-eenheid, 
hemel en hel, genade, verlossing, rechtvaardiging en geestelijke strijd, laat zich alleen in woorden en niet in 
beelden uitdrukken. Gevreesd moet worden dat het voor jongeren die sterk beïnvloed zijn door de moderne 
beeldcultuur moeilijker wordt om de betekenis van deze begrippen te begrijpen dan voor jongeren die meer 
in een woordcultuur opgroeien. 
 
Het bezig zijn met de Bijbel en de dienst aan de naaste geeft naast inspanning ook ontspanning. Daarom is 
het van belang dat er in het jeugdwerk iets gedaan wordt aan ontspannende activiteiten. Binnen deze 
ontspannende activiteiten kan ook een onderlinge band ontstaan. Afwisseling van inspanning in de vorm 
van bijbelstudie met ontspannende activiteiten kan een goede verwerking geven van de boodschap. 
 
In verband met het hierboven geschetste kader van de beeldcultuur, hebben we besloten dat er geen films 
of dvd’s ter ontspanning worden vertoond. Wanneer het vertonen van een film of dvd een educatief 
karakter draagt en tevens ter ondersteuning van de inleiding wordt gebruikt, is het wel toegestaan.                    
We vertonen geen films of dvd’s waarin de bijbelse verhalen worden uitgebeeld of nagespeeld. 
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Muziek en zang 
We gebruiken de psalmberijming van 1773 en de psalmen worden, in overeenstemming met de 
gemeentezang in de kerk, niet-ritmisch gezongen. Voor het zingen van liederen maken we gebruik van de 
Liedbundel Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland. Het is de bedoeling dat alleen deze bundel gebruikt 
wordt door de clubs en verenigingen en bij gemeenteactiviteiten. De door de verenigingsraad ingestelde 
liedcommissie heeft nagedacht over geestelijke liederen die in lijn zijn met Gods Woord. Het gaat dan om 
het evenwicht tussen wet en evangelie, zonde en genade. 
 
Voor bijzondere situaties (zoals jaarvergaderingen, vieringen, zingen na de dienst e.d.) mag er gebruik 
worden gemaakt van liederen die niet in de liedbundel staan. Deze liederen moeten dan wel vooraf ter 
goedkeuring aangeboden worden aan de door de kerkenraad aangewezen contactpersoon. Dit geldt ook 
voor de programma’s t.b.v. de vieringen van de zondagsschool. 
 
We willen graag benadrukken dat het niet de bedoeling is dat de andere liederen de plaats innemen van de 
psalmen. Als we met bijbelse onderwerpen bezig zijn kunnen we ook het beste de liederen zingen die ons in 
de Bijbel zelf  aangereikt worden. Het is belangrijk dat het besef aanwezig is en groeit, dat niet alles wat zich 
op het gebied van het christelijke lied aandient, ook meteen gezongen kan worden. Ook ten opzichte van 
christelijke liederen kunnen we de jongeren een gezond kritische geest proberen bij te brengen waarbij de 
liederen getoetst worden aan het Woord en de belijdenisgeschriften.  
 
De kanttekeningen geven het volgende aan bij Efeze 5:19 (en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen 
en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart): Deze drie soorten van geestelijke 

gezangen dienen tot één einde, namelijk om den geest te vermaken, en worden van sommige alzo onderscheiden, dat 
psalmen allerlei geestelijke gezangen zijn, die niet alleen met de stem, maar ook met snarenspel geoefend worden; 
lofzangen, dankzeggingen tot God, of lofdichten van Gods genade jegens ons, en geestelijke liedekens zulke dichten in 
welke allerlei geestelijke leringen worden begrepen. Zie ook Kol 3:16. Deze verscheidene namen schijnen uit de 

verscheidene opschriften der psalmen Davids genomen te zijn. Het is dus van groot belang dat al de liederen die 
we zingen getoetst kunnen worden aan Gods Woord.  
 
Het is een goede bijbelse gewoonte om het zingen van de liederen te begeleiden met instrumenten. In onze 
gemeente maken we gebruik van diverse instrumenten met uitzondering van slaginstrumenten. Het is niet 
toegestaan om muziek te draaien tijdens verenigingsavonden. Enerzijds belemmert dit het eigen initiatief 
van de leden om zelf hun instrumenten mee te nemen en muziek te maken en anderzijds ontstaat er veelal 
discussie onder de leidinggevenden en | of de leden over het genre dat ten gehore wordt gebracht.  
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8. Overzicht van de clubs en verenigingen 

Jongensclub Benjamin 
De jongensclub Benjamin bestaat uit jongens die in groep 8 en klas 1 en 2 zitten. De clubavond beginnen we 
met een psalm en gebed, daarna lezen we een gedeelte uit de Bijbel. Vervolgens leest de inleider zijn 
onderwerp voor, daarna bespreken we in groepen het themaboekje, waar we met elkaar hele goede 
gesprekken hebben over onze levensvragen. In de pauze drinken we frisdrank met een koek erbij die is 
meegenomen door de inleider van deze avond. Na de pauze doen we een spel, zitvoetbal, paaltjesroof, 
bingo of een quiz. Verschillende keren in het seizoen komen er gastsprekers met een ieder zijn achtergrond 
en leerzame informatie. Een maal per jaar hebben we een open avond. We doen deze avond met ouders en 
belangstellenden een clubavond waarbij de aanwezigen het na de pauze mogen opnemen tegen de 
clubleden en dan gaat het er heel fanatiek aan toe. Kom vooral eens kijken!  
Om het jaar gaan we met elkaar op kamp en daarin staat de Bijbel en het met elkaar omgaan op een 
sportieve manier centraal. Als we niet op kamp gaan is er een dagje uit gepland met als afsluiting een 
barbecue. We sluiten het jaar af met een spelavond in de loods van de gebroeders Rozendaal.                               
Een heel fijne en gezellige club! 

Meisjesclub Ruth 
We beginnen iedere avond met gebed en het zingen van een psalm. Daarna lezen we het bijbelgedeelte dat 
aan de beurt is om behandeld te worden. Er is elke avond een meisje dat thuis een inleiding heeft gemaakt. 
Zij mag deze voorlezen en daarna gaan we in groepjes uiteen om de vragen die bij het bijbelgedeelte horen 
te bespreken. Bij elk groepje zit een leiding. Na de bespreking in groepjes is het even pauze en na de pauze is 
er tijd voor ontspanning. We doen dan een spel of iets creatiefs. Tenslotte sluiten we de avond weer af met 
zingen en gebed. De eerste en de laatste avond en de kerstavond zien er altijd iets anders uit en de invulling 
daarvan is elk jaar verschillend. Verder gaan we het ene jaar rond Hemelvaartsdag vier dagen op kamp en 
het andere jaar gaan we een dagje uit. De leiding wordt dan versterkt met de mannen van de 
leidinggevenden. 

JV-Onderweg 
JV Onderweg houdt JV avonden voor 14- en 15-jarigen. Hiermee overbrugt JV-Onderweg de stap van de 
meisjes- en jongensclub naar de JV De Heere is mijn Banier. De avonden van JV-Onderweg bestaan uit twee 
delen. Het eerste gedeelte staat de Bijbel centraal en het tweede gedeelte wordt op een ontspannen wijze 
ingevuld met o.a. een spel. Elk seizoen worden enkele thema-avonden georganiseerd en het wordt 
afgesloten met een uitje. Wij hopen met de jeugd op een goede manier over God en het geloof te spreken 
en hen toe te rusten om als standvastig christen in de huidige snel veranderende wereld te staan. 

Jeugdvereniging De Heere is mijn Banier 
De JV bestaat uit jongeren van 16 jaar en ouder. Het bestuur bestaat uit vijf leidinggevenden uit de 
gemeente. Daarnaast zijn elke JV-avond twee extra leidinggevenden uit de gemeente aanwezig om leiding te 
geven aan een bijbelstudiegroepje. Hiervoor zijn in totaal acht mensen aangesteld uit de gemeente. Verder 
bestaat het bestuur uit een penningmeester, een secretaresse en het hoofd van de activiteitencommissie. 

 
Invulling JV-avond: 
Eén van de leden maakt een inleiding over het thema dat door het bestuur aan het begin van het seizoen is 
opgesteld. Hier maakt hij | zij vragen bij. Die vragen worden in groepjes met elkaar besproken, waarna we 
nog wat ontspannen bij elkaar zijn, zingen, chips eten en wat drinken. We houden twee keer per jaar een 
preekbespreking en in mei & juni een zomeravond. Elke eerste zondagmorgen van de maand komen we in 
het Onderkomen bij elkaar voor een gebedsuur. De activiteitencommissie organiseert jaarlijks een 
weekendje weg,  etentje met de ouderen, afsluiting met barbecue, strandwandeling aan het begin van het 
seizoen en een nieuwjaarsavond. 
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Bijbelstudiegroep 22+ 
De Bijbelstudiegroep 22+ komt één keer per maand op zaterdagavond samen. De avonden beginnen om 
18:00 uur met een maaltijd in het Onderkomen. Deze maaltijd wordt bij toerbeurt verzorgd door de leden. 
De leden bereiden ook zelf de bijbelstudies voor. De avonden worden om ongeveer 20:00 uur afgesloten. 

Zondagsschool Samuël 
Ongeveer 40 keer per jaar wordt er op zondagmiddag van 14:30 tot 15:30 uur zondagsschool gehouden voor 
kinderen van 4 t/m 11 jaar. Leidinggevenden en kinderen komen bij elkaar in Onder de Wiek (gr. 1 t/m een 
gedeelte van 6) en in de kerk (gr. 6 en 7). Bij bijzondere gelegenheden zijn er gezamenlijke bijeenkomsten 
van de zondagsschool in de kerk of in Onder de Wiek. Een hoogtepunt hierbij is het kerstfeest van de 
zondagsschool op (meestal) 2e kerstdag vanaf 18.00 uur. Andere gelegenheden zijn de vieringen van het 
paasfeest (meestal de zondag voor Pasen), het pinksterfeest en het afscheid van de oudste kinderen 
(meestal de 1e zondag in juli).  
Het doel van de zondagsschool is het bijdragen aan een zinvolle besteding van een gedeelte van de 
zondagmiddag, waarbij de kinderen een verhaal uit de Bijbel verteld wordt. Zij oefenen en leren daarnaast 
psalmen en teksten uit de Bijbel die bij het verhaal passen.  

Mannenvereniging Onderzoek de Schriften 
Dit is een vereniging die zich bezighoudt met het onderzoeken van de Bijbel. De verenigingsavond ziet er als 
volgt uit. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij gaat voor in gebed en 
laat een psalm zingen. Hierna volgt de schriftlezing die past bij de inleiding van deze avond. Vervolgens 
worden de notulen en ingekomen stukken voorgelezen. De inleidingen worden door de leden gemaakt en 
voorgelezen. Iedereen komt in volgorde aan de beurt. Na de pauze wordt de inleiding besproken en is er 
gelegenheid voor het stellen van vragen, waarover we met elkaar van gedachten wisselen in een 
opbouwende sfeer, om elkaar tot hulp te zijn. De voorzitter sluit de vergadering en laat nog een psalm 
zingen, waarna de inleider voorgaat in dankgebed.  

Vrouwenstudiekring Rondom het Woord 
Om de andere week op maandagavond komen we bij elkaar. Om 20:00 uur beginnen we, na een 
welkomstwoord, met het zingen van een psalm, meestal a capella, gevolgd door gebed. De notulen van de 
vorige vergadering worden voorgelezen. Na de rondvraag en eventuele mededelingen van het bestuur volgt 
de pauze met koffie, thee, koek en gezellig gepraat. Na de pauze beginnen we met de schriftlezing en één 
van de leden leest haar inleiding voor. Daarna vormen we ongeveer vijf groepen en bespreken met elkaar de 
vragen. We werken met het blad De Hervormde Vrouw. Tegen 21:30 uur bespreken we met elkaar de 
antwoorden. De inleidster geeft nog een psalm op, waarna we eindigen met dankgebed.  

VakantieBijbelWeek 
De VBW is een actie van een paar dagen tijdens de zomervakantie, bedoeld om met kinderen (en hun 
ouders) het Evangelie te delen. Het is ons verlangen en gebed dat de kinderen hierdoor God leren kennen in 
de Heere Jezus Christus. Alle onderdelen, zoals zingen, vertellen, bidden, samenzijn, knutselen, spelmiddag, 
zijn erop gericht iets van de liefde van Christus voor zondige mensen door te geven. Wij realiseren ons dat er 
kinderen zijn die tijdens de VBW voor het eerst in aanraking komen met de boodschap van de Bijbel en voor 
wie de VBW ook de enige plaats is in hun leven waar dit gebeurt! Voor de medewerkers geldt dat als je 
meewerkt aan een VBW, je moet beseffen dat het om déze kinderen gaat, al zijn het er maar vier of vijf 
tussen al die tientallen kinderen die komen. Wanneer deze kinderen zich aangesproken voelen, zal het de 
andere (kerkelijke) kinderen vast en zeker ook zo vergaan. Dat heeft de praktijk bewezen. Tijdens de VBW 
werken we met een thema. Er zitten (minstens) twee voordelen aan het werken met een thema:                        
De publiciteit is ermee gediend dat de boodschap van de VBW in een korte, tot de verbeelding sprekende, 
zin verwoord is. Daarbij komt dat kinderen met een dergelijk thema op de lippen de VBW bezoeken en 
verlaten. Het thema komt op allerlei manieren terug: op straat, op school en in de kerk. Het is daarom 
belangrijk dat het thema op verschillende manieren zichtbaar wordt: in de verhalen, in de verwerkingen en 
uiteraard op de uitnodiging! 


