Visie op de toekomst van het jeugdwerk
in de Protestantse Gemeente te Uithoorn voor seizoen 2017-2018
Cathérine Verviers
Inleiding
Dit visiestuk is tot stand gekomen vanwege twee redenen. Ten eerste heb ik in de evaluatie van vorig
seizoen geconstateerd dat er vanuit de jeugdleiding behoefte is aan een meer sturende rol van de
jeugdwerker. Daartoe heb ik in mijn werkplan voor seizoen 2016-2017 enkele doelen geformuleerd
en het voorstel gedaan om halverwege het seizoen met een advies en een aantal voorstellen te
komen over de nabije toekomst van het jeugdwerk in de Protestantse Gemeente te Uithoorn. Ten
tweede wordt mij vanuit de kerkenraad gevraagd om een dergelijke visie op het jeugdwerk en mijn
rol als jeugdwerker daarin aan te leveren, vanwege het feit dat er binnenkort overlegd gaat worden
over de verlenging van mijn contract.
Mijn eigen visie heeft vorm gekregen vanuit wat ik geobserveerd heb binnen de gemeente, vanuit
wat ik persoonlijk zinvol vind, en vanuit mijn idee over kerk-zijn en jeugdwerk in nabije toekomst van
de huidige samenleving en specifiek in deze gemeente. Daarnaast heb ik de jeugdraad gevraagd met
mij mee te denken om deze visie verder vorm te geven, zodat dit visiestuk ook door hen gedragen
kan worden. Tijdens een brainstormavond met een heel aantal mensen van de jeugdraad hebben we
nagedacht over hun persoonlijke kijk op kerk-zijn en jeugdwerk en hun rol daarin, en hebben we
geprobeerd zo concreet mogelijk voorstellen te doen voor de invulling van het jeugdwerk voor
komend seizoen. Mijns inziens lagen de ideeën van de jeugdleiding en de ideeën die ik zelf had
geformuleerd, niet ver uit elkaar. Met dit stuk hoop ik dan ook onze gezamenlijke weer te geven,
waar we in ieder geval komend seizoen mee aan de slag kunnen. Na afloop van seizoen 2017-2018
zullen we uiteraard moeten evalueren of onze aanpak heeft gewerkt en gebracht wat we hoopten en
of we in dezelfde koers doorgaan in het seizoen daarna.
Doelen en plannen voor seizoen 2017-2018
Dit zijn de verwachtingen, wensen en doelen zoals ze vanuit de bainstorm met de jeugdraad naar
voren kwamen:
• De huidige jeugdleiding is nog steeds enthousiast over het jeugdwerk en ziet de zin van
kwaliteit boven kwantiteit. Tegelijkertijd willen we blijven zoeken naar activiteiten die
meer jeugd aanspreekt dan dat er op dit moment komt. Belangrijk in het jeugdwerk
vinden wij: belangstelling tonen, een band opbouwen, mooie verhalen vertellen. Dit
hoeft niet per se plaats te vinden in de zondagsdiensten, maar de zondagsdienst willen
we ook niet helemaal loslaten.
• In een samenleving en gemeente waarin de jeugd het druk heeft en niet meer
vanzelfsprekend naar kerkelijke activiteiten komt, willen we ervoor zorgen dat de jeugd
met onze jeugdwerk-activiteiten niet wordt overvraagd en dat de verschillende
activiteiten niet met elkaar concurreren.
• We willen de continuïteit van het jeugdwerk bevorderen, wat hopelijk ook bijdraagt aan
groepsvorming van de huidige jeugd. Daarnaast willen we activiteiten organiseren die
geschikt zijn om jeugd van buitenaf aan te trekken.
• De ouders van onze jeugdgroep willen we meer aanspreken op hun verwachtingen en
behoeftes van het jeugdwerk, en op hun verantwoordelijkheid en betrokkenheid daarbij,
die daardoor hopelijk groter wordt. We willen actief contact zoeken met (jonge)
gezinnen, eventueel via huisbezoeken.
• De ontmoeting tussen generaties is een essentieel onderdeel van de kerkgemeenschap
en mag bevorderd worden, ook in de zondagsdiensten. Daarbij moet niet alleen de
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jeugd, maar ook de oudere generaties actief worden aangesproken en betrokken
worden.
Dit zijn de concrete plannen die we voor komend seizoen willen organiseren:
Voor 0-12 jaar:
Voor de allerkleinsten organiseren we een aantal keer een apart kinder-/gezinsmoment na de
zondagsdienst in de kerkzaal van 11:30 tot 12:00 uur, gebruikmakend van materiaal van ‘Kerk op
schoot’ of ‘Kliederkerk’ of andere vrije vormen (zang, dans, toneel, film, meditatie). We kijken of dit
aan een behoefte voldoet en draagvlak vindt. In overleg met de kindernevendienstleiding bekijken
we of de vorm of frequentie van de kindernevendienst hierop aangepast moet worden.
Voor 12-18 jaar:
Voor de Provider/Jeugdkapel-groep willen we zowel de continuïteit van de groep bevorderen als een
aantal activiteiten om nieuwe jongeren te trekken. Daarom kiezen we ervoor om komend seizoen de
keuzecatechese los te laten en een aantal vaststaande bijeenkomsten te plannen, zowel
doordeweeks als op zondagen. Zo hopen we de vanzelfsprekendheid van aanwezigheid en dus de
groepsvorming te bevorderen. In overleg met de leiding stemmen we deze bijeenkomsten
inhoudelijk op elkaar af (er zijn tijdens de brainstorm een aantal concrete activiteiten geopperd),
worden ze verdeeld onder de leiding en de jeugdwerker begeleidt de leiding inhoudelijk. Ook in
overleg met de leiding bekijken we wat dit betekent voor de vorm en de frequentie van de
Jeugdkapel.
Daarnaast willen we ongeveer vier keer per jaar een groter evenement organiseren dat geschikt is
om jeugd van buitenaf te trekken. De hoogtijperiodes van Kerst en Pasen lijken daarvoor geschikt,
met daarnaast een evenement in het najaar en richting de zomer (kamp). Deze evenementen hebben
wat meer entertainment, en kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij andere (kerk)gemeenschappen,
scholen, of activiteiten van de gemeente Uithoorn.
Voor 18+:
Er wordt door de jeugdwerker een kloosterweekend georganiseerd. Daarnaast zal de jeugdwerker
onderzoeken of er behoefte is aan huiskamerbijeenkomsten voor deze leeftijdscategorie. Ook is het
waardevol om te onderzoeken of er behoefte is aan stiltemomenten (wellicht ook voor de groep van
12-18 jaar), door een pilot te organiseren van Taizé-, levensparels- of meditatie-momenten.
Voor alle generaties:
Vanaf de zomer worden door de jeugdwerker huisbezoeken onder (jonge) gezinnen gecoördineerd,
met als doel de ouders en de jeugd te vragen naar hun ervaringen in de geloofsopvoeding, hun
verwachtingen en behoeftes van het jeugdwerk en het bevorderen van verantwoordelijkheid en
betrokkenheid van de ouders daarbij.
Er wordt door de jeugdwerker ook minstens een activiteit georganiseerd waarin de ontmoeting
tussen generaties centraal staat (bijvoorbeeld speeddaten, of klusjes doen), waarbij ook de oudere
generatie actief wordt benaderd voor de voorbereiding.
Naast bovenstaande plannen, die de prioriteit hebben, wil de jeugdwerker in de tijd die over blijft
ook graag:
- Activiteiten organiseren waarbij de mogelijkheid is om nieuwe vrijwilligers voor het jeugdwerk te
werven.
- Bij de organisatie van deze plannen contact houden met de werkgroep missie om samen te werken.
- Contacten leggen op scholen en mogelijkheden van samenwerking onderzoeken.
- Contacten leggen met andere kerkgemeenschappen en de mogelijkheden van oecumenische
activiteiten onderzoeken.
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Hopelijk heb ik met dit stuk de gezamenlijke visie op een goede manier verwoord, en de kerkenraad
hiermee een goed beeld gegeven van de richting die we volgend seizoen met het jeugdwerk op
willen. We vertrouwen er op dat het goed komt met ons enthousiasme, onze inspiratie én de
praktische kant van de organisatie. Ik kijk er naar uit om er samen een mooi seizoen van te maken en
verder te bouwen aan de toekomst van het jeugdwerk in onze gemeente.
Cathérine Verviers
Amsterdam, maart 2017
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