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Voorwoord
We willen het jeugdbeleidsplan kort, concreet en uitvoerbaar houden. Geen lappen tekst. Geen
voorwoord. En toch is het voorwoord er gekomen. Omdat het nodig is te benoemen dat dit
beleidsplan in een bijzondere tijd tot stand gekomen is. In maart 2020 ging het kerkelijk werk
abrupt op slot: de overheid nam maatregelen om het corona-virus onder controle te krijgen.
Geen kerkdiensten meer, geen samenkomsten en activiteiten in welke vorm dan ook. Na een
maand bleek: dit is niet van korte duur. We gingen op zoek naar andere vormen. De
vergaderingen van de jeugdraad en de voorbereidingen voor dit beleidsplan gingen door op
afstand, via MS Teams. Kerkdiensten werden met minimale bezetting georganiseerd en via
YouTube uitgezonden. Kerk-zijn en gemeente-zijn werd plotseling anders. Inmiddels is het juli
2021. Kerkelijke vrijheden worden op het moment van schrijven nog steeds door de overheid
ingeperkt om het Corona-virus onder controle te houden. Kerkdiensten worden gehouden met
een kleiner deel van de gemeente. De maatregelen veranderen van tijd tot tijd. Hieruit volgt
dat van de jeugdraad flexibiliteit en creativiteit wordt gevraagd in de wijze waarop het
jeugdwerk vorm krijgt en ze de wijze waarop het beleid en de doelstellingen in de periode
2020 – 2025 uitgevoerd gaat worden. Gelijkertijd biedt het ons ook de kans om terug te gaan
naar de basis en de essentie. En bij God te beginnen met de vraag: Heer, wat wilt U dat wij
doen? Els van Dijk beschrijft dit pakkend:
“We mogen vertrouwen op de God die ‘je jeugd vernieuwt als die van een arend’. Psalm 103
dient gelezen te worden in combinatie met de slotwoorden van Jesaja 40. Het beeld van de
arend laat zien dat we met Gods kracht omstandigheden kunnen overstijgen. Het enige dat de
arend hoeft te doen, is het spreiden van de vleugels. Zo zijn het Gods Geest en de liefde van
God die ons doen opstijgen boven al het aardse ‘gedoe’. Gods Woorden willen ons boven de
omstandigheden uittillen en ons op de juiste hoogte brengen. Zodat we als arenden (met hun
scherpe ogen!) van boven naar onze aardse omstandigheden kunnen zien.”1

“[God] Die uw jeugd vernieuwt als die van
een arend”. Psalm 103:5b

In januari 2021 heeft de kerkenraad het concept van feedback voorzien. De voorgestelde
wijzigingen zijn op 2 juni door de jeugdraad toegelicht op de kerkenraadsvergadering. Met de
voorgestelde wijzigingen heeft de kerkenraad akkoord gegeven op dit beleidsplan.
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Een bewerking van de tekst uit EH Extra 2020, 44.1 – Els J. van Dijk, directeur EH.
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Visie
Als jeugdraad hebben wij het volgende voor ogen:
Dat kinderen/jongeren bevestigd mogen worden in hun identiteit in Jezus (1 Korintiërs 1:30, 2
Korintiërs 4:6, Efeziërs 2:10). Ten diepste geliefd door de Schepper van het heelal. In Jezus
sterk, standvastig, bouwend op de Rots (1 Samuel 2:2). Niet gewoon het leven leven en
genoegen nemen met weinig, een stroompje van het Levende water, maar dat het ten diepste
mag óverstromen (Ezechiël 47), ‘stromen van Levend water zullen uit ons binnenste
vloeien’(Johannes 7:38). Een generatie die weet wie ze zijn. Die toegerust zijn in het leven van
alledag. Die op hun beurt iets mogen betekenen in het koninkrijk van God en het verschil
uitmaken in deze maatschappij. Verlangend naar de komst van Christus, maar levend om hier
al aan Zijn koninkrijk te bouwen.
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Doel en aanpak
Waarom een beleidsplan?
Het beleidsplan is niet veel anders dan een plan met doelen en een beschrijving over hoe en
wanneer we die doelen willen waarmaken. Het opstellen van dit nieuwe jeugdbeleidsplan voor
de periode 2020 tot 2025 loopt gelijk met het opstellen van het gemeentebrede beleidsplan.
Tussentijds vindt afstemming plaats. Het jeugdbeleidsplan is een nadere uitwerking van (en in
die zin volgend aan) het algemene gemeentebrede beleid, specifiek voor de kinderen, tieners
en jongvolwassenen tot en met 30 jaar (zie bijlage 1). Vanuit het gebod van Christus God lief
te hebben boven alles en onze naasten als onszelf richten we ons in de eerste lijn op de
gemeente (het lichaam van Christus) en in de tweede lijn op de jeugd buiten de gemeente.
Dit jeugdbeleidsplan is een actualisering van het beleidsplan 2015 tot 2020 en bevat concrete
acties om invulling te blijven geven aan de missie: ieder jongere weet zich bij God geliefd en
gered door Christus. We beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is, maar we verlanger er naar
dat dit voor iedereen werkelijkheid is. Het is ons verlangen dat jongste generaties sterk in de
Waarheid staan. Het zijn onze plannen, maar wat hiervan wordt uitgevoerd is het plan van de
Heer (Spreuken 19:21). Dit beleidsplan is gericht op kinderen, tieners en jongvolwassenen tot
30 jaar; hierna samengevat in het begrip jongeren. De rol van ouders is het enthousiasmeren en
motiveren van de jeugd om hieraan deel te nemen.
Proces
De jeugdraad is een traject aangegaan met de HGJB om tot een nieuw beleidsplan voor de
komende 5 jaar te komen. We zijn als gemeente gezamenlijk gestart op de avond van 21
november 2019. We hebben toen nagedacht over de vraag: wat is het verlangen, het visioen
voor de hervormde gemeente van Benschop? Met behulp van aangereikte metaforen werden
suggesties gegeven en besproken. Er kwamen diverse beelden naar voren: lichaam, tuin,
vriendengroep en gezin. Vervolgens hebben we in groepen ons verlangen uitgeschreven voor de
kerk die we willen zijn voor de nieuwste generaties. Begin februari 2020 heeft de jeugdraad
een vervolg gegeven aan het beleidsplan en grote lijnen uitgezet. De grote lijnen zijn
besproken met de jeugdwerkers in september 2020.
Jaarlijks evalueren we het beleidsplan in de jeugdraad om acties te plannen, te zien of dat
acties zijn afgerond en of dat er wijzigingen in doelen of aanpak nodig zijn. Een algehele
actualisatie wordt in het seizoen 2024 – 2025 opgepakt.
Doelstellingen Jeugdraad 2020 – 2025
Voor de periode 2020 tot en met 2025 zijn de volgende doelstellingen opgesteld:
• De jongeren ervaren een samenbindende gemeente, er is voor iedereen plaats.
• Jongeren ontwikkelen een evenwichtig godsbeeld.
• Jongeren leren de vrijheid en identiteit in Christus kennen én er uit te leven.
• Jongeren ontwikkelen een open houding, groeien naar een standvastig geloof en leren
vrijmoedig in gesprek te gaan met de samenleving vanuit Gods liefde.
• Jongeren ontdekken actief hun relatie tot de gemeente; ze krijgen én nemen
verantwoordelijkheid en worden gekend.
• Jongeren groeien door te kennen én door gekend te worden; door relatie wordt de
Bijbel een open boek.
Waar nodig worden activiteiten herijkt, toegevoegd of komen er activiteiten te vervallen. Het
vertrekpunt van 2020 is in onderstaande afbeelding weergegeven. In 2024 wordt het
beleidsplan volledig geactualiseerd voor de daaropvolgende periode.
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Uitgangspunten
Met de totstandkoming van het beleidsplan 2015 – 2020 zijn uitgangspunten geformuleerd. Deze
uitgangspunten nemen wij ongewijzigd over. De uitgangspunten geven aan hoe wij als
jeugdwerkers handen en voeten willen geven aan de kern van ons plaatselijk jeugdwerk. We
vragen van alle jeugdwerkers én van de kerkenraad kennis te nemen van deze punten en zich
bewust te zijn van de wijze waarop ze zelf hier invulling aan (kunnen) geven.
De uitgangspunten voor het jeugdwerk nader uitgelegd:
• Aansluiten: Inleven in de leefwereld van jeugd en aansluiten bij wie zij zijn en waar zij
behoefte aan hebben in hun (geloofs)ontwikkeling.
• Binding: Ontmoeting creëren en het opbouwen van een relatie tussen jeugd onderling,
jeugd en leiding én tussen jeugd en andere generaties. Immers, samen vorm je de
gemeente.
• Prikkelen: Met de Bijbel willen we de jeugd prikkelen, confronteren en uitdagen om
zelf na te denken over alle geloofszaken.
• Beelddrager: Een beelddrager laat zien wie God is en deelt zijn persoonlijke ervaring,
ook in alle kwetsbaarheid. Zij is een identificatiefiguur voor de jeugd. Zowel leiding als
gemeentelid is beelddrager. Het lijkt wellicht hoog gegrepen, het is echter de realiteit
zoals jeugd de (aansprekende) volwassenen in zijn omgeving ervaart.

Doelstellingen 2020 - 2025
Hieronder volgt per doel een nadere toelichting. Per doelstelling worden één of meer
actiepunten benoemd waarmee we in de beleidsperiode invulling van de doelstelling willen
versterken.

A. De jongeren ervaren een samenbindende gemeente,
er is voor iedereen plaats
De kerk, dat zijn de mensen die samenkomen omdat ze Jezus Christus kennen; grootouders,
ouders en kinderen. Mensen die samenkomen om God te ontmoeten én elkaar. Op zondagen,
maar ook op andere dagen van de week. De kerk is niet gebonden aan tijd of plaats. Jongeren
zijn volop en gelijkwaardig deel van onze gemeente. Als jeugdraad zetten wij ons ervoor in dat
dit ook terug te zien is in Gemeentebrede activiteiten. We bieden jongeren een plek in het
geheel van wat we als kerk doen. De activiteiten die we vanuit het jeugdwerk doen dragen bij
aan samenbindend gemeente te zijn. Dit komt onder andere tot uiting in activiteiten die door
de jeugd worden georganiseerd voor andere leeftijdsgroepen zoals het ouderendiner. Voor
iedereen een plaats betekent dat alle jeugd en jongeren bij ons welkom zijn, los van
geaardheid, geslacht, identiteit, ras, etc. We bieden ze een plek om te ontdekken wie ze
mogen zijn in de ogen van God, we luisteren naar ze, staan naast ze, we betrekken ze en zien
ze zonder oordeel.
Actiepunten:
•
•
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Inventariseren bij de jeugd of er voldoende aansluiting is bij de gemeentebrede
activiteiten en op welke wijze we indien nodig de aansluiting kunnen verbeteren.
De categorie 25-30 vraagt om maatwerk.
o We gaan in gesprek met de doelgroep en inrichten wat nodig is.
o We gaan in gesprek met de kerkenraad om een betere overgang te organiseren
van jeugdwerk naar volwassen gemeentelid zijn.

•

•

•

Met het visiestuk Jeugd en eredienst (juni 2019) geeft de jeugdraad haar visie op het
vergroten van betrokkenheid van jeugd en jongeren bij de eredienst. Voor een groot
deel vraagt het visiestuk om vertaling naar gemeentebreed beleid door de kerkenraad.
De acties die wij vanuit de jeugdraad kunnen ondernemen zijn:
▪ We organiseren samen met de jeugd een aantal momenten van
preekbespreking voor de hele gemeente, in combinatie met
koffiedrinken. We beginnen met 2 per jaar.
De komende 4 jaar willen we bij de jongeren de Bijbelse betekenis van symbolen onder
de aandacht brengen. Denk aan kruis, wijn, brood, doop, staf, herder, regenboog en vul
maar in. Dit vraagt nadere uitwerking zodat het een duidelijke plek kan krijgen in het
jeugdwerk. Bijvoorbeeld door te werken met jaarthema’s.
We gaan na in hoeverre de activiteiten die we bieden voldoende ondersteuning bieden
bij de belangrijkste momenten en fasen van het leven van een jongere tot aan de 30.
Denk aan:
o Doop
o Overstap van de basisschool naar voortgezet onderwijs
o Seksuele ontwikkeling en identiteit
o Studie en/of baankeuze en de stress/vertwijfeling die daarbij kan horen
o Geloofsbelijdenis en avondmaal
o Volwassen worden en actief aansluiting vinden bij de gemeente
o Vinden van een partner, aangaan van relaties of juist het (bewust) niet hebben
van een relatie
o Aangaan van een huwelijk of het (bewust) niet hebben van een huwelijk
o Gezinsleven

Aanvullend onderzoeken we ook welke activiteiten er worden aangeboden vanuit andere
verbanden (denk hierbij aan HGJB, PKN, EH, etc.) en werken we uit hoe we die activiteiten
zichtbaar en bereikbaar kunnen maken voor onze jongeren.
•

Tip voor jeugdwerkers: maak ieder seizoen een kalender met de verjaardagen van je
jeugd. Laat ze rond hun verjaardag weten dat je aan ze denkt.

B. Jongeren ontwikkelen een evenwichtig godsbeeld
Ons doel is voornamelijk dat de jeugd God leert kennen zoals Jezus Hem heeft voorgeleefd en
heeft laten zien. Er bestaan verschillende godsbeelden in onze samenleving en ook in onze
gemeente. Voor de één is God voornamelijk een Heilig God, die op afstand staat. Voor de
ander is God een vriend, waarmee je alle dagelijkse dingen kunt delen. En de vele godsbeelden
die er tussenin zitten. Het bijzondere van onze God is dat Hij zich niet in één beeld laat
vangen.
Actiepunten:
•
•
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Het maken van een poster ‘I am’, door de jeugd over wie God is, en ga daar over in
gesprek.
Het houden van bijv. een prekenserie evt. ook door gastpredikanten over dit
onderwerp.

C. Jongeren leren de vrijheid en identiteit in Christus
kennen én er uit te leven
Jezus heeft een nieuw verbond met de mens gesloten. Jezus is gekomen om de relatie met God
te herstellen en ons vrij te maken van de wet. Er is geen oordeel voor wie in Christus zijn. Het
is goed tussen God en ons, dankzij de dood van zijn Zoon (Romeinen 5:9-10). Want het is God
die het willen en het handelen in hen teweeg brengt (Filipenzen 2:12-13). We willen de
jongeren hierin prikkelen en voeden: met Bijbelkennis en door als jeugdwerkers open te zijn
over Gods werk in ons eigen leven en door toegankelijk te zijn. Dit vraagt van ons als
jeugdwerkers een voorbeeldfunctie (zie ook de gedragscode in bijlage 5) maar ook dat we ons
kwetsbaar opstellen. We zijn niet meer of beter. Ook wij worstelen met het leven. Onze
houding en de houding van de kerk naar de jongeren is heel belangrijk. Jongeren moeten zich
namelijk vrij voelen om in gesprek te gaan met ons, met ‘de kerk’. Het is ons verlangen dat de
jeugd ontdekt dat wie ze zijn wordt bepaald door hoe God ze ziet; niet door hoe een ander hen
ziet of hoe ze zichzelf zien. Ze zijn gemaakt naar Gods beeld; en God zag dat het goed was.
Helaas doet de wereld er van alles aan om dat beeld te doorbreken. En helaas zit ook die
neiging in de mens zelf. Gelukkig mogen ze weten dat Jezus weet hoe het is om in verleiding
en verzoeking te komen, Hij zelf staat ze daarin bij. Jezus, Die ons verlost heeft, schaamt zich
er niet voor hen die Hij verlost heeft zijn broer of zus te noemen (Hebreeën 2:11,18). Dit is
wat we de jeugd willen meegeven.
Actiepunten:
-

-

Toerustingsavond organiseren voor jeugdwerkers. Je vervult als jeugdwerker een
voorbeeldfunctie. Hoe is de houding van de kerk naar jongeren toe?!
We sturen als jeugdraad jaarlijks een kaart naar alle jongeren. Met de boodschap hoe
waardevol ze zijn in Gods ogen. Ieder jaar een andere tekst. Dit doen we aan het begin
van het nieuwe seizoen.
Tip voor de jeugdwerkers: stuur een appje met verjaardag.
Jaarlijks krijgen gemeenteleden een verjaardagskaart vanuit de kerk. Jeugd en
jongeren ook. We willen dat er een beter passende kaart voor de jeugd wordt
verstuurd. We gaan hierover in gesprek met de verantwoordelijken.

D.Jongeren ontwikkelen een open houding, groeien
naar een standvastig geloof en leren vrijmoedig in
gesprek te gaan met de samenleving vanuit Gods
liefde
We willen de jongeren kennis en de vaardigheden meegeven om hun geloof te leven en uit te
dragen, hoe jong of oud ze ook zijn. Geloof is niet iets voor jezelf alleen. Geloven is meer als
verliefd zijn. Daar waar je vol van bent wil je over vertellen, doorgeven.
Een open houding. Dat is open staan voor een ander en zijn of haar gedachten. Maar ook voor
de geloofsvisie van die ander. Maar wel zo dat je daar ook je eigen geloof en eigen mening een
plaats in kunt geven. Gefundeerd. Geloven met een basis. Niet omdat het toevallig zo hoort.
Het gesprek aangaan met anderen, vanuit die liefde die God ons geeft in Zijn Zoon. Het
vanzelfsprekend vinden voor een ander klaar te staan. Opofferende liefde. Liefde die we zelf
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niet kunnen geven, liefde die een Ander wil geven. Omdat Hij Liefde is! Die boodschap is goud
waard, voor de jongeren, gemeente en maatschappij. Tot eer van Zijn naam!
Actiepunten:
-

-

Hoe gaan we buitengericht zijn? Hier willen we een koppeling maken met Wijkgericht
werken. Er zijn 2 pilots gaande in het wijkgericht werken: kunnen we vanuit de
wijkgedachte een andere doorsnede doen van het jeugdwerk, voor een bredere
aanhaking met jeugd buiten de kerk?
We willen de jongeren leren bidden (Kol. 4):
1. Leren bidden en praten over geloof.
2. Een kring- of groepsgebed aanleren, van jongs af aan.
3. Ontdekken van het Onze Vader, waarom is dat het volmaakte gebed?

Om dit mee te kunnen geven aan de jeugd en jongeren, willen we de jeugdwerkers toerusten
door een toerustingsavond te wijden aan gebed en ze handvatten te bieden voor: Hoe bid je als
jeugdwerker? Hoe bid je met de jeugd?

E. Jongeren ontdekken actief hun relatie tot de
gemeente; ze krijgen én nemen verantwoordelijkheid
en worden gekend
Jongeren worden gekend en gezien in de gemeente: ze horen erbij. Erbij horen wil ook zeggen
dat ze mee mogen doen. Ruimte krijgen voor het uiten van eigen gaven en inbreng. Dit
betekent dat we naar elkaar moeten luisteren. Samen praten over God en geloof. Inleven in
elkaars leefwereld. Maar ook dat jongeren verantwoordelijkheid wordt geven. Vanaf de
kleinste tot de twintiger toe. Ieder naar de hoeveelheid van kunnen. En ook met kaders, dat
wil zeggen een duidelijke opdracht. Maar wel zo dat kinderen en jongeren hun eigen ideeën
daarin kunnen verwerken. Juist op deze manier kun ze veel van de ander leren. We zouden er
goed aan doen om van onze kinderen, tieners en jongeren, maar ook van andere
gemeenteleden te willen leren. Door met elkaar in gesprek te gaan, te luisteren en de ander de
ruimte en verantwoordelijkheid te geven.
Actiepunten:
-

-
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We gaan in gesprek met de kerkenraad over de nadere uitwerking van de ‘Visie op
eredienst’ waarbij we de acties bespreken die bij de kerkenraad liggen bespreken.
We gaan in gesprek met de kerkenraad om te doorleven wat de uitgangspunten van het
jeugdwerk betekenen voor de gehele gemeente.
We onderzoeken welke kanalen er zijn voor de jongeren:
o voor gesprek en vragen over kerk zijn;
o voor persoonlijk gesprek (pastoraat);
We geven aan de jongeren (nogmaals) terug wat is gebeurd met de input van 6 mei
2019 en we communiceren in grote lijnen waar we als jeugdraad mee bezig zijn.
Vaker (minstens 1 keer per 2 jaar) de verbinding/dialoog tussen de jongeren en de
kerkenraad tot stand brengen.
De jeugdraad laat een enquête opstellen voor de jongeren en gaat het gesprek over de
uitkomst aan: wat leeft er bij de jeugd en hoe zien zij de kerk nu en in de toekomst?.

F. Jongeren groeien door te kennen én door gekend te
worden; door relatie wordt de Bijbel een open boek
De Bijbel leert ons dat geloof zonder werken dood is (Jakobus 2:26). Maar ook, Bijbelkennis
zonder God te kennen en zonder door God gekend te worden is leegte. Want, de mens wordt
door het geloof gerechtvaardigd, niet door kennis en naleving van de wet (Romeinen 3:28). Om
dit te begrijpen is Bijbelkennis nodig. Kennis van de Bijbel alleen is niet het doel, maar het
instrument. God openbaart zich in de Bijbel, zodat we in relatie komen met Hem. Het
jeugdwerk streeft er dan ook naar om weten, kennen, ervaren en inzicht over de God van de
Bijbel over te brengen.
En dat we een God hebben Die de jongeren wil kennen en hoe zij God mogen leren kennen.
Actiepunten:
-

-

-

In samenspraak met het bestuur van de zondagsschool gaan we invulling geven aan het
doel van de zondagsschool en bieden we een handreiking voor de frequentie en
invulling van de te leren psalmen en liederen.
We nemen een faciliterende rol bij het leggen van verbinding met de ouders van de
zondagsschool. We willen dat ouders actiever betrokken zijn bij de leer- en relatielijn
en dat ze bewust zijn van hun verantwoordelijkheid hierin.
We gaan organiseren dat opgedane kennis van jeugdactiviteiten zoals zondagsschool,
catechese en VBW gedeeld gaat worden in de kerk(dienst). Bijvoorbeeld door in de
Sonar/Bazuin ouders te informeren over de onderwerpen die worden behandeld, er in
de preek of het kerkboekje aandacht aan te besteden of een lied/psalm van de
zondagsschool te zingen.
Verder uitwerken op welke wijze activiteiten elkaar goed kunnen aanvullen en welke
frequentie wenselijk is. Denk bijvoorbeeld aan de verhouding tussen catechese en
clubs. Wat is hierin het onderscheidend vermogen?
o Catechese: kennis overdragen aan de oudere jeugd
o Clubs: nadruk op relatie met jongeren.

Financieel
Aan het jeugdwerk hangt een kostenplaatje. De jeugdraad heeft haar eigen RABO-rekening en
kent een eigen penningmeester die verantwoordelijk is voor algemene jeugdwerkkosten en
toezichthouder is van de bestedingen binnen het jeugdwerk. We kennen de volgende posten
voor rekening van de jeugdraad:
-

-

-

Algemene jeugdwerkkosten. Denk aan lidmaatschap van de HGJB, kosten voor eten en
drinken etc. Hiervoor komt jaarlijks op afroep geld beschikbaar vanuit het College van
Kerkrentmeesters (CvK).
Kosten per club. Iedere club (10-12/12-14/14-16/16+) krijgt jaarlijks een bijdrage van €
100,-. Ook heeft iedere club haar eigen kas (kids en jongeren betalen een eigen
bijdrage) die wordt beheerd door een van de jeugdwerkers. De JV beschikt over een
eigen RABO-rekening. Jaarlijks wordt de balans van de JV besproken.
De jaarlijks terugkerende kosten van de TOV-avonden van de HGJB.
Jaarlijks lopen de kosten en baten van de rommelmarkt over de rekening van de
jeugdraad. Per saldo heeft dit geen invloed op de balans.

Jaarlijks wordt een staat van baten en lasten opgesteld. Dit wordt besproken in de jeugdraad
en ter verantwoording gedeeld met het CvK.
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Maatwerk en andere afspraken gelden er voor de VBW, catechese en de zondagsschool. Ze
hebben een eigen rekening. Voor de zondagsschool geldt dat ze financieel zelfvoorzienend is
dankzij de kerstcollecte. De VBW wordt jaarlijks door het CvK en het College van Diakenen
(CvD) bekostigd, ook doet de Protestantse gemeente Benschop een bijdrage. De kosten voor de
catechese worden nu rechtstreeks bij het CvK gedeclareerd.
Alle penningmeesters handelen op basis van vertrouwen en er wordt geen formele
verantwoordelijkheid afgelegd.
Actiepunten:
•
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Binnen de jeugdraad en het CvK wordt onderzocht op welke wijze verantwoording
ingericht dient te worden.

Jeugddiaconaat
Om het jeugddiaconaat vorm te geven is een aantal jaar terug een diaken toegevoegd aan het
dagelijks bestuur van de jeugdraad. Met elkaar willen we onderzoeken of er vraagstukken zijn
die bij de diaconie worden ingebracht om die door jongeren uit te laten voeren. Dit kan al
beginnen met kleine hand en span diensten.
Ook jongeren kunnen helpen bij de nood van hun naaste. Juist ook dichtbij. Nood hoeft niet
groot te zijn, maar hulp is toch vaak meer dan welkom. Daarbij hebben we ons ook naar buiten
te richten, bijvoorbeeld op het gebied van dienen/diaconaal bezig zijn. Met andere woorden
het ‘in de samenleving staan’. Vanuit de gemeente, ook naar buiten. Vanuit naastenliefde en
dienst aan God. Diaconaat is geloof in uitvoering. Juist in deze tijd opkomen voor de ander
(gerechtigheid) en barmhartigheid, de beker koud water, ziekenbezoek, ouderendiner etc.
Maar ook de zorg voor de schepping, de opdracht om deze aarde te bouwen en te bewaren
hoort bij het jeugddiaconaat.
Jongeren kunnen daarnaast ook financieel of materieel hulpbehoefend zijn. Bijvoorbeeld in
situaties waarin ouders het zelf niet kunnen opbrengen, of waarin ouders/verzorgers buiten
beeld zijn.
Actiepunten:
-
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Kunnen wij vanuit de wijk (kleinschalig) kijken wat we voor jongeren zouden kunnen
faciliteren? Denk aan Bijbelse speurtocht, stoepkrijtwedstrijd etc. En kunnen we hen
vanuit de wijk ook diaconaal bereiken?

Jeugdpastoraat en vertrouwenspersonen
In 2018 is beleid opgesteld voor jeugdpastoraat en de rol van vertrouwenspersonen. De
jeugdwerkers zijn de 1e lijn in jeugdpastoraat. De 2e lijn zijn de vertrouwenspersonen. Het
beleid is opgenomen in bijlage 4.
Actiepunten:
-
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Het jeugdpastoraat en de vertrouwenspersonen verder verankeren in het jeugdwerk
door de acties uit te voeren van de cursus jeugdpastoraat. In 2018 en 2019 is door de
PKN een cursus jeugdpastoraat gegeven in Benschop. De daaruit volgende actiepunten
worden in deze beleidsperiode verder vormgegeven. Het gaat onder andere om het
uitwerken van ‘veilig jeugdwerk’ en het coachen en betrekken van andere
jongvolwassenen in de rol vertrouwenspersoon.

Bijlagen
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Bijlage 1: doelgroep en activiteiten
Nieuw in dit beleidsplan is dat we ons richten op jongeren tot en met 30 jaar. Reden daartoe is
dat we zelf zien (en ook uit onderzoek blijkt) dat jongeren later zelfstandige volwassenen
worden. Ze studeren tot halverwege de 20 of zelfs nog langer. Ze wonen vaak nog thuis.
Sommigen hebben dan al een relatie, anderen niet. De gemiddelde leeftijd waarop wordt
getrouwd – als er al wordt getrouwd – wordt steeds hoger. In de leeftijdscategorie van
ongeveer 25 - 30 jaar ontstaan verschillende categorieën. Je hebt alleenstaanden, je hebt
(on)getrouwde stellen en je hebt gezinnen. Een deel van deze leeftijdsgroep kan al goed
aansluiting vinden bij bestaande gemeentebrede activiteiten zoals gesprekskringen. Een ander
deel (naar onze verwachting de nog alleenstaande en/of thuiswonende jongeren) heeft de
behoefte langer deel te kunnen nemen aan (jeugd)activiteiten die aansluiten bij de fase waarin
ze zich bevinden. Het jeugdbeleidsplan zal zich wat nieuwe activiteiten betreft vooral richten
op die laatste categorie, in samenspraak met kerkenraad en het algehele beleid. Zie de
volgende pagina voor een totaaloverzicht van alle activiteiten.
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Doelgroep
Leeftijd
Activiteiten

Baby/peuters
1
2
3

Kleuters
4
5

6

7

Kinderen
8

9

10

11

Kinderclub

Eredienst
Zondagsschool tijdens dienst Zondagsschool na de dienst

Crèche

Vakantie Bijbelweek

12

13

Tieners
14

15

16

19

Jongvolwassenen
20
21
22

Eredienst

Vervolgcatechisaties
JV
Jeugdweekend

Jongeren
17
18
Eredienst

Catechisaties
12-14 club 14-16 club

Iedere jongere weet zich geliefd bij God en gered door Christus.
Gezinnen

23

24

25

Going deeper

26

27

Eredienst

28

29

16

30

Bijlage 2: planning
Jaar
Jaarlijks
2020-2021

2022

2023

2024
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Actie
Communicatie naar jongeren m.b.t.
bezigheden jeugdraad
Kaart maken nieuwe seizoen jeugd
Uitwerken activiteiten en aansluiting
leeftijdsgroep 25 – 30 jaar
Actiepunten financiën
Passende kaart maken verjaardagen
Beleid en actiepunten zondagsschool
I Am poster
Inventariseren jeugd aansluiting bij
gemeentebrede activiteiten
Gesprek met kerkenraad overgang jeugdvolwassen
Kinderen leren bidden
Kopellen van opgedane kennis/ervaring
jongeren aan eredienst (bijv. zingen
geleerd lied)
Dialoog jongeren en kerkenraad tot stand
brengen
Prekenserie over Godsbeeld
Checken voortgang uitvoering visiestuk
Eredienst
Nieuwe verjaardagskaarten laten maken
/ aanvullen
Enquête opstellen jongeren en beeld van
gemeente-zijn en over uitkomst in
gesprek gaan
Gesprek kerkenraad over
jeugdwerkuitgangspunten en wat dit
vraagt van de gemeente
Invullen naar buiten gericht zijn /
verbinding wijkgericht werken
Symbolen uitwerken in jaarthema’s
verwerken
Verbinden van activiteiten zodat ze
elkaar versterken
Opstellen nieuw beleidsplan

Actiehouder
Tineke

Status
Doorlopend

Tineke en Henk
Henry en Joran

Doorlopend
Gepland

Joran
Henk
Wim en Hans
Wim en Hans

Gepland
Afgerond
Gepland
Gepland

Bijlage 3: visiestuk betrokkenheid op de eredienst
Visiestuk ‘betrokkenheid van kinderen en jongeren op de eredienst’
Versie 1: 1 juni 2019.
Aanleiding
Vanuit de jongeren en jeugdwerkers zijn er verschillende vragen naar voren gekomen over de
rol van kinderen en jongeren binnen de eredienst. Hierdoor zijn allerlei ideeën ontstaan, maar
wat er mist is een duidelijke visie waarmee we als jeugdraad richting willen geven aan hoe we
om kunnen gaan met dergelijke vragen.
Als jeugdraad hebben wij het volgende voor ogen:
Dat kinderen/jongeren bevestigd mogen worden in hun identiteit in Jezus (1 Korintiërs 1:30, 2
Korintiërs 4:6, Efeziërs 2:10). Ten diepste geliefd door de Schepper van het heelal. In Jezus
sterk, standvastig, bouwend op de Rots (1 Samuel 2:2). Niet gewoon het leven leven en
genoegen nemen met weinig, een stroompje van het Levende water, maar dat het ten diepste
mag óverstromen (Ezechiël 47), ‘stromen van Levend water zullen uit ons binnenste
vloeien’(Johannes 7:38). Een generatie die weet wie ze zijn. Die toegerust zijn in het leven van
alledag. Die op hun beurt iets mogen betekenen in het koninkrijk van God en het verschil
uitmaken in deze maatschappij. Verlangend naar de komst van Christus, maar levend om hier
al aan Zijn koninkrijk te bouwen.
Doelen
Om de jongeren de hiervoor beschreven identiteit te laten ontwikkelen is het van belang in de
eredienst invulling te geven aan de volgende doelen:
Doel 1: Christus staat centraal
De protestantse eredienst is dienst aan het Woord van God, en dat betekent dat zij de levende
ontmoeting tussen God en de gemeente is. Johannes 1:1 ‘In het begin was het Woord en Woord
was bij God en Woord was God.’, Johannes 1:14a: ‘en het Woord is vlees geworden en heeft
onder ons gewoond’. Met het Woord wordt Christus Jezus bedoeld. De Bijbel (het woord met
een kleine letter) is een middel om tot de verlossing in Christus te komen. De liturgie dient
Christus, dit gebeurt in duidelijke en begrijpelijke taal en is toepasbaar in de week die voor
ons ligt.
Hierbij noemen de jongeren:
• Het belijden van het geloof is waardevol. Verbonden met generaties.
• Prediking mag meer terug naar de basis. -> Het Evangelie van Jezus Christus en Die
gekruisigd. Juist ook het leven na Pasen, leven in en met de Opgestane. Doe maar
radicaal!
• Gezongen liturgie: Muziektekst graag in begrijpelijke woorden. En ook daarin mag
Christus meer centraal staan. Kortom: toegankelijk en radicaal.
• Quote: ‘’Ik vind het wel mooi dat we de 10 geboden doen en de geloofsbelijdenis.
Dat is een soort terug naar het begin wat geloven is, waar/daar doe ik het voor.’’
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Doel 2: In lijn met de Hervormde traditie, willen we in de liturgie de volgende punten een
plaats geven:
De eredienst is ontmoeting tussen de drie-enig God en de gemeente.
• Muziek, taal en inrichting (van de liturgie) zijn opbouwend en samenbindend. Meedoen
is hier een belangrijk onderdeel in.
• De liturgie is ‘hoog’ (eerbiedig) en ‘alledaags’.
• Tot geloof/ inkeer komen
• Mensen in beweging zetten om de nood van anderen te lenigen.
Luther en Calvijn en andere reformatoren stelden elk verschillende vormgevingen voor, allen
waren zij terughoudend in het min of meer voorgoed vastleggen van liturgische vormen. Het
woord is immers vrij; een kader waarin het min of meer werd gefixeerd is onwenselijk. Dat
liturgische diversiteit kenmerkend is voor de protestantse liturgie wil echter niet zeggen dat
het iedere week anders moet; enig houvast is noodzakelijk. ‘Laat alle dingen op een gepaste
wijze en in goede orde gebeuren’ (1 Korinthe 14:40). 2
Hierbij noemen de jongeren:
• Het taalgebruik van de Bijbel. De Bijbel (die we in de kerk lezen) is niet in de taal
die ik dagelijks gebruik. Er wordt in het algemeen sterk waarde gehecht aan een
heldere lezing. Als het mogelijk is graag van te voren via ‘’de Bazuin’’
communiceren waar het over gaat, dan kun je het gedeelte thuis alvast doorlezen,
evt. in je eigen vertaling.
• Het is prettig om de preek op te bouwen in stukken. Vanuit tekst naar uitleg,
opnieuw naar tekst en dan naar de verdere uitleg.
• Actiepunten voor de week. Wat kan ik deze week met dit gedeelte? Praktisch.
• Opbouw van de preek. Een goede verhouding in de punten van de preek. Het aantal
(2 of 3) maakt niet direct verschil, als het maar in een goede lijn en samenhang met
elkaar is.
• Ruimte voor het delen van persoonlijk geloof. Dit kan d.m.v. een getuigenis. Maar
ook bij ziekte en zorg, maak dingen persoonlijk.
• Afwisseling in liturgie, interactief betrokken. Echt iets opzoeken, het Onze Vader
met elkaar bidden, staan en zitten.
• De Weerklank bundel helemaal gebruiken, ook de ‘hippere (OTH)’ liederen. Want in
deze liederen worden jongeren meer aangesproken én weten ze zich meer
betrokken bij de dienst.
• Er leeft onder de jongeren behoefte om preek en zingen meer in evenwicht te
hebben. Graag zouden ze meer zingen.
• Quote: ‘Verandering kan ook iets kleins zijn. Even een grapje of een kleine stilte in
de preek en iedereen kijkt op!’
2

Gelet op de centrale plaats van het Woord van God, zal het niet verrassen dat volgens Calvijn een eerste
vereiste van de eredienst is, dat ze naar de Schrift is. Wij moeten God zo eren en dienen, als Hij het
gebiedt. Ook Calvijn wist dat dit niet betekent, dat we uit de Bijbel een gedetailleerde liturgie zouden
kunnen afleiden. Wat tot zaligheid nodig is, is in de Schrift vervat. Maar als het gaat over de ‘uiterlijke
tucht en ceremoniën’ heeft de Heere niet tot in de kleinigheden alles voorgeschreven. ‘Omdat Hij
voorzag, dat dit afhangt van de tijdsomstandigheden, en oordeelde, dat één vorm niet paste voor alle
eeuwen’. Op dit punt hebben we de algemene regels die de Bijbel geeft in acht te nemen, en vandaar uit
te beoordelen wat nodig is tot onderhouding van de orde. Niet dat we lichtvaardig dingen moeten
veranderen, zo meent Calvijn. ‘Maar wat schaadt of sticht, zal de liefde het best beoordelen: en indien wij
haar bestuurster zullen laten zijn, zal alles goed gaan’. O.a. verwijzend naar: T. Brienen, De liturgie bij Johannes
Calvijn, Kampen 1987, 148-176.

Bron: Hoofdlijnen van de gereformeerde liturgie, door Dr. P.C. Hoek (lezing organistendag HHK 2011).
Verder herkennen we hierin ook wat Marcel Barnard schrijft in Tot Gods eer, Utrecht 2018, m.n. pag.
26/27
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Doel 3: Erbij horen; kinderen en jongeren voelen zich verbonden met de andere
gemeenteleden.
Erbij horen is meer dan mee doen: het betekent dat er ruimte is voor de inbreng van kinderen
en jongeren die bij hen past. We geven hen echte verantwoordelijkheid (binnen kaders, maar
dat is bij volwassenen niet anders), die aansluit bij de talenten die God hen heeft gegeven.
Liturgie is principieel ‘responsoriaal’: woord en antwoord. In Christus treedt God de gemeente
tegemoet, en zij antwoordt daarop door te zingen en te bidden, door verkondiging, door daden
van dankbaarheid en delen. Omdat liturgie ontmoeting is, heeft ze zowel ‘hoog’ (eerbiedig) en
alledaags karakter. We laten kinderen en jongeren actief meedoen in de dienst.
Hierbij noemen de jongeren:
• Jongeren hebben behoefte om meer verbondenheid met de gemeente te ervaren,
juist ook tijdens de eredienst. Juist iets als het ouderendiner wordt als mooi
voorbeeld gezien waar wel ontmoeting tussen ouderen en jongeren is, maar op
bijv. een gemeenteavond zit iedereen weer bij zijn eigen clubje.
• Koffiedrinken in het koor, i.p.v. in ‘Maranatha’ (zoals op
Kerstavond/nieuwjaarsmorgen) dit scheelt een drempel en creëert als vanzelf
ontmoeting.
• Een preekbespreking met de gemeente organiseren. Hoe bijzonder is het om te
weten wat die ander, die oudere uit de preek heeft gehaald.
• Verbondenheid schept vertrouwen daarop volgend willen de jongeren in bepaalde
gevallen wel meer eigen verantwoordelijkheid.
• We denken wel te weten wat er over de eredienst leeft bij andere gemeenteleden,
maar is dat zo? Quote: ‘Houd eens een proefdienst’
• Welkom heten bij binnenkomst. Je gezien weten, ook voor/door dat eenzame
gemeentelid. Jongeren willen hier zelf graag een bijdrage aan leveren!
• Quote: ‘Focus ligt nu op jongeren en de ouderen, maar ik wil ook wel eens iemand
van 30 spreken. Gewoon lekker koffie drinken uit een kartonnen bekertje!’
Aanvullend kun je bijvoorbeeld denken aan:
• Vragen stellen in de dienst en deze laten beantwoorden door de gemeente.
• Schriftlezing laten doen door anderen dan de dominee – dit kunnen ook andere
gemeenteleden zijn
• Bespelen van (meerdere) instrumenten
• Zingen van liederen die bij de jongeren aansluiten in instrument en taal –
bijvoorbeeld een lied die ze op school hebben geleerd.
Doel 4: Kinderen en jongeren dorstig maken naar een levende relatie met Christus.
Als wij geroepen zijn om kinderen of jongeren te begeleiden, moeten we dat afstemmen op de
unieke mogelijkheden die God zelf in dit kind, in deze jongere, gelegd heeft, zodat elk kind en
elke jongere die aan ons toevertrouwd is ernaar gaat verlangen om de mens te worden die hij
bedoeld is te zijn. Dat is: ín Christus een kind van God.
Hierbij noemen de jongeren:
• De jeugddienst van 28-04-2019 door ds. G.J. Glismeijer wordt als heel positief
ervaren. Vele jongeren noemden dat het voor het eerst was dat er na de dienst
buiten én tijdens koffiedrinken over de preek werd nagepraat.
• Christus en de Heilige Geest worden gemist in de psalmen.
• Jongeren zijn niet tegen de psalmen, de psalmen hebben waardevolle inhoud. Ze
willen de psalmen wel graag zingen in eigen taal.
• Quote: ‘Je gaat ook naar de kerk voor God en om Hem te aanbidden. Als je alleen
maar psalmen zingt van 300 jaar geleden is dat voor mij niet echt God prijzen.’

20

Bijlage 4: jeugdpastoraat
Wat is jeugdpastoraat?
Pastoraat betekent kort gezegd dat je zorg draagt voor het (geestelijke) welzijn van een
persoon. Jeugdpastoraat is hier een onderdeel van. Hoewel er mensen zijn die hierin een
speciale taak hebben, kan iedereen (en dus vooral ook iedere jongerenwerker) op zijn manier
een bijdrage hieraan leveren. Want: als je bewust bezig bent met de relatie die je hebt met
kinderen en jongeren, dan doe je al aan jeugdpastoraat. Het gaat erom dat de jeugdwerker
van betekenis kan zijn voor de kinderen en jongeren die hij ontmoet.
Omdat jeugdwerkers veel contact hebben met kinderen en jongeren, vinden wij het belangrijk
dat jeugdwerkers worden toegerust op het jeugdpastoraat. Bewust zijn van je eigen
jeugdpastorale houding, het herkennen van en omgaan met signalen van kinderen, tieners en
jongeren in het gewone contact en weten wat te doen als ‘problemen’ vragen om een
intensievere aanpak, zijn onderwerpen die aan bod komen.
Naast de pastorale zorg die door de jeugdwerkers wordt uitgevoerd, zijn er ten behoeve van
het jeugdpastoraat twee vertrouwenspersonen aangesteld. De twee vertrouwenspersonen zijn
een man en vrouw, die samen een onderdeel vormen van het dagelijks bestuur van de
jeugdraad. Het doel van de vertrouwenspersonen is drieledig:
1. Jeugdwerkers ondersteunen in het verlenen van pastorale zorg
2. Direct contact met de jeugd onderhouden wanneer hier vanuit de jeugd behoefte aan is
3. Indien nodig contact leggen en onderhouden met de betreffende hulpverlenerinstanties
Waarom jeugdpastoraat?
Jongeren zijn waardevol voor de gemeente en daarom is het belangrijk dat de kinderen en
jongeren van onze gemeente zich gehoord en gezien voelen. Omdat kinderen en jongeren met
hele andere dingen bezig zijn dan volwassenen, vraagt dit dus ook om een andere benadering.
Elk kind en jongere is uniek en verdient onze aandacht.
Hoe werkt het?
Zoals in het schema in de bijlage te zien is, zijn het de jeugdwerkers die in eerste instantie in
contact komen met de jongeren en kinderen in onze gemeente. Vanuit de relatie die de
jeugdwerker met de kinderen of jongeren heeft, geeft de jeugdwerker zijn jeugdwerk vorm.
Wij noemen dit ook wel ‘relatiegericht jeugdwerk’.
Tijdens de clubavonden of catechese komen er veel dingen naar voren die spelen in het leven
van de kinderen of jongeren. Dit kunnen leuke dingen, maar ook verdrietige of moeilijke
dingen zijn. De jeugdwerker kan vanuit zijn relatie met het kind of jongere een luisterend oor
bieden, meedenken en voor het kind/de jongere bidden.
Soms komt het voor dat er meer aan de hand is. Als jeugdwerker vallen je signalen op, waarvan
je het gevoel hebt dat je er iets mee moet. Als eerste stap kun je dit bespreekbaar maken in je
team. Misschien is je teamgenoten wel hetzelfde opgevallen. Of misschien worden je zorgen
juist weggenomen. En het belangrijkste, je kunt samen met je team bidden voor de
kinderen/jongeren die het moeilijk hebben. Natuurlijk is het wel erg belangrijk om discreet en
zorgvuldig om te gaan met wat er op je club besproken wordt.
Als jeugdwerker kun je het kind of de jongere vragen naar hoe het met hem/haar gaat. Als
blijkt dat er meer aan de hand is, kun je de hulp inschakelen van de vertrouwenspersonen.
Belangrijk hierbij is dat je het kind of de jongeren laat weten dat je je zorgen maakt en vraagt
of je hiervoor de hulp van de vertrouwenspersonen in mag schakelen. De vertrouwenspersonen
zullen tips of advies geven of kijken of zij zelf iets kunnen betekenen in het contact met het
kind/de jongere. In overleg met het kind is overleg met ouders mogelijk.
Wanneer er verdere stappen nodig zijn, zullen het de vertrouwenspersonen zijn die contact
leggen en onderhouden met de hulpverlenerinstanties. In alles is het belangrijk om het kind of
de jongere (en diens ouders) hierbij te betrekken en uit te leggen wat je voor hem/haar kunt
betekenen. Wanneer een jongere een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormt wordt hierop
een uitzondering gemaakt. Je neemt in zo’n geval altijd contact op met de ouders en een van
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de vertrouwenspersonen en hoeft aan de jongere geen toestemming te vragen. Je vertelt de
jongere wel welke stap je gaat nemen.
Tot slot: je kunt in een gesprek met een jongere nooit beloven dat je de informatie nooit met
iemand zult bespreken. Wanneer er situaties zijn waarin de jongere een gevaar voor zichzelf of
voor anderen vormt, is het noodzakelijk dat je hulp inschakelt voor het kind of de jongere.
De vertrouwenspersonen zijn onderdeel van het dagelijks bestuur van de jeugdraad. Dit
betekent niet dat het dagelijks bestuur van elk gesprek en vraag op de hoogte hoeft te zijn,
maar wel dat het dagelijks bestuur zicht heeft op wat er in grote lijnen speelt.
Contact vanuit het kind/de jongere
Het kan ook zo zijn dat er vanuit het kind/de jongere zelf behoefte is om met iemand te
praten, omdat zij rondlopen met vragen over het geloof of over zichzelf. Dat kunnen allerlei
vragen zijn; over school, werk, thuis, relaties, seks, hun lichamelijke of psychische gezondheid
of bijzondere ervaringen. In dat geval kunnen zij zelf rechtstreeks contact opnemen met de
vertrouwenspersonen.
Om een veilige omgeving te creëren, is er bewust gekozen voor zowel een vrouwelijke als een
mannelijke vertrouwenspersoon.
Bijlage: schema jeugdpastoraat

Hulpverlenerinstantie

Vertrouwenspersonen

*Observaties / eventuele zorgen
bespreken:
‘moeten we hier iets mee?’
*Samen bidden voor de jongeren
*Luisterend oor
*Contact leggen/ veilige plek bieden
*Gebed
*Hart voor jeugd

Team jeugdwerkers

Jeugdwerkers

Jeugd
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Bestuur jeugdraad

Bijlage 5: gedragscode jeugdwerkers
Gedragscode jeugdwerkers PKN Hervormde Gemeente Benschop
Versie: 9 april 2018

Relaties en voorbeeldfunctie
Een belangrijke taak van jou als jeugdwerker is zorg te dragen voor jongeren. Je investeert in het
ontwikkelen van relaties met hen. Als jeugdwerker ben je ervan bewust dat je een voorbeeld bent
voor de jongeren. Dit betreft onder meer een voorbeeld in het bouwen aan de relatie met God, je
levensstijl, je keuzes, het omgaan met anderen en het hanteren van moeilijkheden en conflicten.
Je stelt je tegenover jongeren positief op ten aanzien van onze plaatselijke gemeente en je
bent trouw aanwezig tijdens de kerkdiensten. Wees je bewust van je eigen positie. Je komt niet als
jezelf, maar als jeugdwerker. Daarmee kom je voor jongeren vrijwel automatisch ‘in naam van
de kerk’ of ‘in naam van God’. Wees jezelf en wees bewust van de taak die je vervult.

Betrouwbaarheid, eerlijkheid en aansprakelijkheid
Als jeugdwerker neem je verantwoordelijkheid voor de taak die je is toevertrouwd. Je bent
betrouwbaar in wat je zegt, in je afspraken en in je handelswijze. Je bent bereid om door
andere jeugdwerkers hierop aangesproken te worden.

Vertrouwen
Persoonlijke zaken die een jongere aan jou vertelt worden met veel zorg behandeld. Er
wordt in principe alleen in vertrouwen contact genomen met de vertrouwenspersonen als zij
een deel van het probleem of de oplossing (kunnen) zijn en met toestemming van de
jongere. (zie beleid jeugdpastoraat).
Wanneer een jongere een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormt wordt hierop een
uitzondering gemaakt. Je neemt in zo’n geval altijd contact op met de ouders en een van
de vertrouwenspersonen en hoeft aan de jongere geen toestemming te vragen. Je vertelt
de jongere wel welke stap je gaat nemen.

Grenzen
Ter bescherming van jezelf en anderen behoort het tot je verantwoordelijkheid om de
grenzen aan te geven ten aanzien van wat wel en niet verantwoord is binnen een pastorale
relatie en deze grenzen ook te bewaren en te bewaken.
Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals
ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een
offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. (Ef. 5,1-2)
Hiermee wordt aan het omgaan met elkaar richting gegeven.
Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken
deze stijl van omgaan met elkaar.
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