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Jaarplan Centrale Jeugdraad 2016-20171 
 

 
Jeugdonderdeel 
 

 
Activiteiten   

 
Planning 

 
Wie 

LEREN    

Catecheseprogramma en 
jongerengespreksgroepen 

Programma-activiteiten 

 Groep 7 en 8 basiscatechese: Thema 1: De kerkelijke 
feesten, Thema 2: De Bijbel 

 Klas 1 en 2 VO: Activiteiten in de gemeente (interview 
doopouders, broodbakken voor avondmaal, 40 dagen 
tijd 

 Klas 3 en 4 VO: Kerkbezoeken 

 Leeftijd 17 – 20 jarigen Eetclub. Gezamenlijk komen de 
jongeren bij een van de gezinnen thuis om gezamenlijk 
een maaltijd te bereiden. Tijdens deze maaltijd zullen ze 
met elkaar en het gastgezin spreken over het geloof, kerk 
en andere leuke dingen. 

 Leeftijd 20+ Optie: in samenwerking met de jongeren een 
gespreksgroep/Bijbellezen van kaft tot kaft organiseren 

 Belijdeniscatechese: afhankelijk van opgaven. 
 

 Afsluiting van het seizoen met een gezamenlijke maaltijd 
met alle catechesegroepen 

Planning: zie draaiboek 
catechese 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 

Predikanten en 
catecheseouders, 
Wilma Paulien en 
Triny  

VIEREN    

Kindernevendienst 
Doel: Kinderen naast de reguliere 
diensten op hun eigen niveau 
bekend maken met de Bijbel en het 
verhaal van God met mensen.  
Afstemmen van de 

 Iedere zondag KND voor de groepen van de basisschool  

 Gezamenlijk KND vergadering: 2 x per jaar 

 Jaarlijks gezamenlijk kikkerdienst. Afhankelijk van het 
KND programma de kickdienst  

 Organiseren van de kerstmusical in de eigen wijkkerken 

Regulier 
 
planning volgt 
 
 
 

KND alle kerken 
 
 
 
 
 

                                                 
1 TvdP. (2-08-2016)  
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kindernevendienstleiding van de 
drie kerken  
 

 
 Kinderen betrekken bij de actie Fruitpakhuis  

 

 
6 november 2016 

 
Bernice en Nicoline  

Tienerdienst 
Doel: jongeren op een eigentijdse 
manier met de Bijbel en het verhaal 
van God in aanraking te brengen 
en de jongeren bij de kerkdienst te 
betrekken 
 
 

 Elke 4e zondag van de maand een tienerdienst en de 
jaarlijkse Reis door de Paasnacht 

 
 Met elkaar nadenken: 

 Hoe kunnen de jongeren actief aansluiten in de 
ochtenddienst (o.a. slotgebed/terugkoppeling van de 
tienerdienst);  

 Hoe kunnen de onderwerpen/thema’s van de 
tienerdienst aansluiten bij de overige activiteiten van 
het jeugdwerk (tienerdienst, catechese en U-niTed 
 

Regulier 
 
 
 
Doorlopend proces 
 
 
 
 

Jeugdraad en 
leiding Tienerdienst 
 
 
 
 
 
Paulien, Gerjan en 
Marijn 
 

United 
Doel: veelzijdige en eigentijdse 
jongerendienst voor en door 
jongeren 
 

 

 Elke 2e zondag van de maand, een veelzijdige 
eigentijdse jongerendienst met bijbelcolumn, sketch, 
muziek, praatje, filmpjes 
 

 Vieren van het10-jarig bestaan van U-nited: 
tienerdienst) met feestelijke activiteiten 

 Feest in de Soos; alle oud-leden van U-nited 
uitnodigen   

 Jubileumdienst op zondag 9 oktober waarbij zoveel 
mogelijk oud-leden meedoen 

Regulier 
 
 
 
Weekend van 8 en 9 
oktober 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Marijn en Aline 
 

Reis naar Taizé 
Doel: jongeren de mogelijkheid 
bieden om te zoeken naar een 
verbondenheid met God door 
gemeenschappelijk gebed, zingen, 
stilte en persoonlijke bezinning en 
uitwisseling 
 
 

 Inventariseren voor opnieuw een reis naar Taizé in de 
zomer van 2017 

 In aanloop van de reis gedurende het winterseizoen met 
de jongeren Taizé diensten te organiseren 

Zomer 2017 
 
Planning volgt 

Jeugdraad en 
jongeren 
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PASTORAAT    

Jongeren pastoraat 
Doel:  
Verbinding tot stand brengen met 
jongeren niet woonachtig in 
Zuidlaren (de zgn. voorkeursleden) 
veelal studenten waarvan de 
ouders in Zuidlaren wonen  
 
Bij alle onderdelen van het 
jeugdwerk aandacht hebben voor 
jongerenpastoraat en veilig 
jeugdwerk 
 
 

 Contact leggen met de jongeren woonachtig buiten 
Zuidlaren 

 Meeting organiseren voor ontmoeting en om contacten te 
leggen met jongeren/studenten door o.a. gezamenlijke 
maaltijd of gespreksgroep in Groningen. 

 Aandacht voor actualiteiten zoals examenkandidaten. 
 
 
Tijdens het bezinningsweekend de onderwerpen integraal 
jeugdpastoraat en veilig jeugdwerk bespreken 

Doorlopend proces Jeugdpastoraal 
team (Paulien, 
Wilma, Aline en 
Joanne) 
 

Bezinningsweekend  
Doel: met alle jeugdwerkers van 
alle werksoorten nadenken over 
een aantal thema’s, uitwerken en 
integreren in het reguliere 
jeugdwerk 

 Wat verstaan we onder jeugdpastoraat 
 Op welke wijze kunnen we het jeugdpastoraat integreren 

in al onze jeugdwerkactiviteiten 
 Wat verstaan we onder ‘veilig jeugdwerk’ 
 Hoe kunnen we onze jongeren een veilige plek bieden, 

wat zijn onze verantwoordelijkheden en wat is daarvoor 
nodig 
 
 

November 2016 Wilma, Baukje, 
Triny en Aline 

JOP coach live 
Doel: samen met andere 
vrijwilligers in het jeugdwerk 
nadenken hoe we verbindingen 
tussen jongeren, met andere 
generaties, binnen en buiten de 
kerk tot stand kunnen brengen 
 
 
 

 Thema van het programma: 
 Hoe draagt het jeugdwerk van de kerk bij aan het 

leven in verbinding met elkaar en met God 
 Welke concrete stappen kun je nemen om mensen en 

groepen aan elkaar te verbinden 
 Zowel binnen als buiten de kerk 

 
 

14 september 2016 Wilma, Bernice, 
Paulien, Wouter en 
Triny 
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DIENEN    

Organiseren van het Fruitpakhuis  Op de zondag na Dankdag met kinderen en jongeren 
fruitbakjes maken en bezorgen 

 Gemeenteleden vragen fruit mee te nemen naar 
de dienst waarin aandacht is voor Dankdag 

 Samen met de kinderen en jongeren van de  
wijkkerken fruitbakjes maken in De Meent 

 Bezorgen bij de oudere gemeenteleden in  
verzorgingshuizen Zuidlaren 

 In samenwerking met KND en Diaconie 
 

6 november 2016 Bernice, Nicoline in 
samenwerking met 
de KND leiding en 
Diaconie 

Organiseren van een 
maatschappelijk stage voor 
jongeren 
Doel: jongeren buiten de kerk 
inzicht geven in de kerkelijke 
activiteiten 
 

 Aanbieden van een maatschappelijke stage voor 
jongeren. Jongeren betrokken bij gemeente-brede 
activiteiten (zie draaiboek maatschappelijke stage) 
(samenwerking Augustinuscollege) 
 

Aansluiten bij de data 
van NL doet (10 en 11 
maart 2017) 
 
 
 

Bernice, Wilma 

Jongeren betrekken bij reguliere 
diaconale activiteiten 
Doel: jongeren bewust te maken 
van de verantwoordelijkheid om 
oog te hebben voor de mensen om 
ons heen 
 

 Met elkaar nadenken bij welke activiteiten we jongeren 
kunnen betrekken: dienst in het verzorgingshuis Mozaïek, 
toekomstig vluchtelingenwerk in het dorp Zuidlaren, ….. 

 De diaconale activiteiten zoveel mogelijk laten aansluiten 
bij het jaarthema Deel je leven 

Doorlopend proces Alle jeugdwerkers 

Fondsenwerving t.b.v. diaconaal 
projecten en jongerenactiviteiten 
Doel: jongeren bewust maken van 
de verantwoordelijkheid om oog te 
hebben voor de mensen om ons 
heen en de wereld waarin wij leven 
 
 
 

 Zuidlaardermarkt-actie (kraam naast de Joodse 
synagoge) en actie TT stoeltjes schoonmaken, opbrengst 
sparen voor de ‘verre reizen’ en jongerenreizen zoals 
Taizé en zeilweekend 
 

Oktober 2016 en 
voorjaar 2017 

Jeugdraad en 
zoveel mogelijk 
jongeren erbij 
betrekken 
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ONTMOETEN    

Jeugd- en tienerclubs 
Doel: meer samenhang bieden 
tussen de activiteiten van de jeugd- 
en tienerclubs en de overige 
kerkelijke activiteiten. Tevens de 
ouders betrekken bij de jeugd- en 
tienerclub activiteiten. 
 

 
 

 Elke doordeweekse avond van 18.30 tot 19.30 is er club voor 
de groepen 5 t/m 8 van de basisschool en klas 1&2 VO 

 Activiteiten die gedurende het seizoen georganiseerd worden:  

 Startdisco: 17 september 2016 

 Nieuwjaarsdisco: 14 januari 2017 

 Themafeest: 5 maart 2017 

 Nieuwsbrief: 12 mei 2017 

 Clubkamp: 16 juni -18 juni 2017 

 Vossenjacht & Einddisco: 24 juni 2017 

2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clubleiding 
 
 
 
 

Jeugdsoos 
Doel: ontmoetingplek van en voor 
jongeren 
 

 Op de vierde vrijdagavond van de maand, op enkele 
uitzonderingen na, worden de soosavonden 
georganiseerd voor jongeren van 14-16 en16+ 
Ook rondom bijzondere feestdagen wordt er, daar waar 
mogelijk, een soosavond georganiseerd. 

 
 Alle jongerenactiviteiten worden zoveel mogelijk in de 

Soos georganiseerd 
 

Planning volgt 
 
 
 

Sooscommissie 

Activiteiten voor tieners en 16+ 
Doel: naast kerkelijk activiteiten 
ook activiteiten die aansluiten bij 
de leeftijdsfase van de jongeren 

 Activiteiten voor de verschillende leeftijden: 
 Sirkelslag tieners 

 
 Game avond voor jongeren in de leeftijd van 12-15 

jaar en 16-20 jaar  
 

 Make-up party voor meiden in de leeftijd 12-16 jaar.  
 

 Bordspelavond voor jong en oud 
 

 Zeilweekend voor 15-20 jarigen 
 

Planning volgt 
 
 
 
 

 
Gerjan 
 
Joost 
 
Baukje, Marijn, 
Aline 
 
CJR 
 
Baukje, Marijn Aline 
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Meedoen met gemeente-brede 
activiteiten 
Doel: verbinden van jong en oud en 
verbreden van de contacten 

 Aansluiten bij het jaarthema Deel je leven 
 Startweekend: volleybal, barbecue en de dienst op de 

startzondag 
 Kookcafé’s 
 Paasbrunch, Kerkendag e.a. activiteiten 
 Band U-nited  betrekken bij de uitvoering van de musical: 

Zeg nooit nooit 
 Jongeren vragen voor de ondersteuning bij de uitvoering 

van de Musical zoals licht, geluid, techniek maar ook 
andere praktische zaken  
 

 
 

Jeugdraad  
 
 

Communicatie en PR 
Doel: verbeteren van de 
communicatie naar de jongeren en 
de ouders en zichtbaar zijn als 
jeugdwerk voor de gehele 
gemeente  
 

 

 Jeugdraad is actief op gebied van communicatie d.m.v. 
jongerenpagina in Samenklank; zondagsbrief; Katern met 
overzicht van het gehele jeugdwerk 

 Facebook pagina voor het gehele jeugdwerk: actief 
beheren 

 Bij alle communicatie in Samenklank, zondagsbrief en 
persoonlijke info verwijzen naar de website en 
Facebookpagina en deze actueel houden 

 Communicatie over de activiteiten, stand van zaken, 
uitwerken van de doelen van het beleidsplan en het 
jaarplan 

 Uitbrengen van een katern waarin alle 
jeugdwerkactiviteiten en catecheseprogramma is 
opgenomen 
 

Doorlopend proces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni plannen klaar en 
Augustus aanleveren van 
tekst en ontwerp 

Jeugdredactie 
 
 
Beheerders van de 
werksoorten 
 
 
 
 
 
 
Jeugdredactie en 
redactie 
Samenklank/Triny/
Hans Sikkema 
 
 

Gezamenlijke afsluiting van het 
seizoen 

 Gezellige afsluiting van het seizoen met alle 
jeugdwerkers (barbecue) 
De kindernevendienstleiding, Tienerdienstleiders, Jeugd- 
en tienerclubleiding, United, Sooscommissie, 
Jeugdouderlingen en jeugdpastotaalwerkers, predikanten 
 

Juni 2017 Jeugdraad 



 7 

 
                         
                     Focus 
 
Leeftijdsfase 

 
Leren 

 
Vieren 

 
Pastoraat 

 
Dienen 

 
Ontmoeten 

 
4-6 jaar 
 

 
 

 
Kindernevendienst 
Kikkerdienst 
 

 

      

Kind van dienst 
activiteiten: 
- collecteren 
- Fruitpakhuis 
 

 
kinderoppas 

 
6-10 jaar 
 

  
Kindernevendienst 
Kickdienst 
 

 



   

 
Kind van dienst 
activiteiten: 
- collecteren 
- Fruitpakhuis 

 
jeugdclub 
clubweekend 
en allerlei activiteiten: 
 

 
10-12 jaar 
 

 
Catechese 
thema: kerkelijke feesten 
en de bijbel 

 
Kindernevendienst 
Kickdienst 

 
 

 

 
Kind van dienst 
activiteiten: 
- collecteren 
- Fruitpakhuis 

 
jeugdclub 
clubweekend 

 
12-16 jaar 
 

 
Catechese 
thema: activiteiten in de 
gemeente (13-14) 
kerkbezoeken (15-16) 

 
Tienerdienst/U-nited 

 
 
 

        

 
Activiteiten o.a:  
- zuidlaardermarktacties 
- TT actie 
- kookcafe’s 
- project vluchtelingenwerk 

tienerclub(12-13 jaar) 
Soos (14-17 jaar) 
Sirkelslag 
Activiteiten o.a.: 
- gameavond 
- make-up party 
- zeilweekend (v.a15 jaar) 

 
17-20 jaar 
 

 
Catechese/gespreksgroep 
thema: eetclub 
 
 

 
U-nited 
Taizé diensten 
organiseren en reis naar 
Taizé 

 
 

        

Activiteiten o.a: 
- zuidlaardermarktacties 
- TT actie 
- kookcafe’s 
- project vluchtelingenwerk 

Soos 
Activiteiten o.a: 
- zeilweekend 
- gameavond 
- startweekend 

 
20+ 
 

 
Gespreksgroep 
belijdeniscatechese 

 
U-nited 
Taizé diensten 
organiseren en reis naar 
Taizé 

 
 

        

Activiteiten o.a: 
- zuidlaardermarktacties 
- TT actie 
- kookcafe’s 
 

Soos 
Startweekend 
Activiteiten georganiseerd 
door het jeugdpastoraal en 
diaconaal team 
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