Visie jeugdwerk Vaassen
Kinderen en jongeren uitnodigen tot de verbondenheid met God, de
gemeenschap en de wereld. In de hoop dat zij deze verbondenheid een plek in
hun eigen leven geven.
	
  

Verbondenheid	
  met	
  God	
  

Geliefd
God houdt van ons.

Uitgedaagd
God daagt ons uit te worden
zoals we bedoeld zijn.

Persoonlijk
Ieder spreekt
Hij persoonlijk aan.

Verbondenheid met de gemeenschap

Traditie
Maakt nederig
trots, gezien en
vernieuwd.

Proeven
Je maakt er iets mee
van Gods koninkrijk.

(H)erkenning/schuren
Geloven gaat niet alleen.
Wrijving geeft glans.

Talenten
Ieder draagt zijn
steentje bij.

Verbondenheid met de wereld

Smaakmakers
God daagt ons uit in het
lijden zout en licht te zijn.

Taal
God laat zich niet vinden in
enkel de kerk of Bijbel.

Kennis
In wetenschap, filosofie
en andere religies kan
je ook leren over God.

Beleid jeugdwerk Vaassen
Belangrijke factoren

(speerpunten 2012-2016)

• Ouders
Het jeugdwerk wil een actievere rol gaan spelen om het ‘vuur’ aan te wakkeren in de
(geloofs)opvoeding thuis en tijdens de zondagse dienst.
• Gemeenteleden
Een geloofsgemeenschap ben je met elkaar, jong en oud. We willen meer dan al gebeurt samen kerk
zijn, een plek waar iedereen zich thuis voelt en opgebouwd wordt in het geloof.
• Leefwereld kinderen en jongeren
De leefwereld van kinderen en jongeren verandert. De taal en vormen van de kerk raken hiervan
verwijderd. Wij willen een kerk waarin kinderen en jongeren zich aangesproken voelen.

0-4 jaar
• Aandacht voor doopouders
De Jeugdraad wil attenter en met meer aandacht omgaan met ouders die hun kinderen dopen in
onze gemeente. Er zullen initiatieven ontplooit worden om het onderlinge contact te versterken.
• Peuter-activiteiten
In de activiteiten voor peuters zal gekeken worden op welke manier de geloofsoverdracht daar meer
een plek kan krijgen.

4-12 jaar
• Ouderbetrokkenheid
De relaties tussen ouders willen we graag versterken net als de betrokkenheid bij activiteiten die voor
hun kinderen georganiseerd worden.
• Kindernevendienst
Hier willen we meer aandacht voor de ‘grote’ verhalen uit de Bijbel. Daarnaast zal er georiënteerd
worden op een andere vorm van kindernevendienst. Ook hopen we de samenwerking tussen de
kerken te versterken.

12-16 jaar
• Bijbelverhalen
Meer aandacht voor de relevantie van Bijbelverhalen in het leven van jongeren.
• Relationeel werken
Relaties zijn ontzettend belangrijk in deze leeftijd. We willen nadrukkelijker de onderlinge relatie,
maar ook de relatie met vrijwilligers en gemeenteleden versterken.

16-25 jaar
• Op maat
De activiteiten voor deze leeftijd zullen altijd afgestemd worden met de doelgroep zelf. Eigen initiatief
en verantwoordelijkheid worden meer gestimuleerd.
• Dorpverlaters
De Jeugdraad wil meer aandacht hebben voor de jongeren die het dorp verlaten vanwege studie,
reis, werk of verhuizen.

