
Beleidsplan jeugdwerk 2021-2025 
 

Inleiding 
In 2013 is het jeugdbeleidsplan gepresenteerd dat in samenwerking met de HGJB is geschreven door 

de hervormde gemeente Vollenhove-Sint Jansklooster en de gereformeerde kerk van Sint-

Jansklooster. Op basis van dit jeugdbeleidsplan, de evaluaties van de verschillende jeugdgeledingen 

en enquêtes onder jongeren en ouders hebben we drie aandachtsgebieden geformuleerd waar we 

de komende jaren bijzondere aandacht aan willen schenken. 

I. Integraal beleid 

Hiermee bedoelen we dat de geloofsopvoeding van de kinderen en jongeren een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid is van de hele gemeente, te beginnen bij de ouders. Het jeugdwerk is te veel 

los komen te staan van de gemeente en de kerk. Veel jongeren voelen zich niet thuis in de kerk. En 

we constateren dat er thuis weinig concreets (lezen, zingen, bidden) aan de geloofsopvoeding wordt 

gedaan. We willen met z’n allen hieraan werken. 

Concreet betekent dat we een driehoek voor ogen zien: ouders – kerk – jeugdwerk. 

Ouders willen we stimuleren, motiveren en toerusten om vorm te geven aan de geloofsopvoeding. 

Daarnaast willen we hen meer inschakelen bij het jeugdwerk. 

Kerkdiensten moeten toegankelijker worden voor jeugd. We moeten nadenken over de muziek- en 

liedkeus. Daarnaast stellen jongeren een actualiserende preek op prijs. 

Jeugdwerk moet in al haar geledingen zich ervan bewust zijn dat haar doel is om kinderen en 

jongeren in te laten groeien in de geloofsgemeenschap, die wekelijks samenkomt. 

II. Kind en kerkdienst 

Met de zondagsscholen willen we zoeken naar mogelijkheden om kinderen vaker te laten 

participeren in de kerkdienst, zodat ze een zichtbaar onderdeel vormen van de gemeente. 

III. Tieners versterken & betrekken 

Opvallend is dat het aantal tieners dat gebruik maakt van het jeugdwerk drastisch lager is dan het 

aantal kinderen. We willen deze groep vasthouden door het groepsgevoel te versterken en hen te 

betrekken bij de geloofsgemeenschap, zodat ze zich gewaardeerd voelen. Concreet denken we er 

aan om meer ontspannen activiteiten te organiseren en het gezamenlijke clubwerk 12+ te 

stimuleren. 


