
Samen op weg naar een stabiel jeugdwerk  

Het jeugdwerk van 2014-2020  
 

Voorwoord 
Alles wat leeft verandert….. Zo is het ook met het jeugdwerk in Tinte. Er is een 

stabiele basis van jeugdwerk. Door de verandering van de gemeenschap van 

Tinte en het verdwijnen van basisschool Tintestein is het stabiele jeugdwerk 

opeens niet zo zeker meer. Het beleidsplan tot 2020 richt zich op  het 

handhaven van de basis en het waarborgen van de stabiliteit van het 

jeugdwerk.  

 

Kernrollen in dit beleidsplan zijn weggelegd voor de Jeugdcentrale en de 

kerkenraad, met in het bijzonder de jeugdouderlingen.  

 

Samengesteld in december 2014 door Marjo van Roon (jeugdouderling) en 

Wichard Oosterman (jeugdouderling en voorzitter van de jeugdcentrale). 

Deze versie is de 2e bijgewerkte versie. In deze versie is het beleid omtrent de 

jeugddiensten opgenomen. 
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Hst 1 Huidige situatie 

1.1 samenstelling 
Het huidige jeugdwerk bestaat uit verschillende onderdelen: 

- Evangelische clubs onder leiding van de kerkenraad 

o kindernevendienst 4-12 jaar 

o aan tafel bij….   11-15 jaar 

- Clubs die zorgen voor saamhorigheid onder leiding van de jeugdcentrale 

o Bengels (nieuw) voor 4-8 jaar 

o Flierefluiters voor 8-12 jaar 

o 12+ club voor 12-15 jaar 

- Jaarlijks organiseren van startdienst, jeugddienst en gezinsdienst. 

 

1.2 Evangelische clubs 
De evangelische clubs hebben als doel de jongeren, op hun eigen niveau, 

meer te laten leren over het geloof. De verantwoording over deze clubs ligt 

bij de kerkenraad. In de praktijk denken de jeugdouderlingen actief mee en 

wonen zij de vergaderingen bij. 

 

1.2.1 Kindernevendienst 

De opkomst van de kindernevendienst is in de loop der jaren steeds minder 

geworden. Dit leidde ertoe dat de het enthousiasme van de clubleiding steeds 

minder werd. Ook gaven de kinderen aan dat ze liever met meer kinderen 

kindernevendiensten hadden. Daarom is besloten om de kindernevendienst 2 

wekelijks aan te bieden. Op die manier hopen we dat er iedere 2 weken 

meerdere kinderen aanwezig zijn.  

 

De kindernevendienst werkt met het programma Bonnefooi. Er zijn 2 vaste 

leiding voor de kindernevendienst die elkaar iedere keer afwisselen. Tijdens 

de projecten voorafgaand aan Kerst en Pasen is er iedere week 

kindernevendienst.  

 



De kindernevendienst wordt inhoudelijk bijgestaan door de liturgie- en 

evangelisatiecommissie. 

 

De opkomst bij de kindernevendienst is ondanks de aanpassing nog steeds 

laag. Meestal zijn er zo’n 2 kinderen.  Aan het einde van de situatie was de 

enigszins verbeterd door het invoeren van een groepsapp waarbij ouders 

weten wie er zijn. Dat werkt stimulerend voor het bezoek aan de kerk. 

 

 

1.2.2 Aan tafel bij….. 

Er waren al jaren te weinig kinderen voor de catechisatie. Om de jongeren 

toch de mogelijkheid te geven zich te verdiepen in het geloof is er in 2012 

gestart met een ludieke manier om over het geloof te praten. Deze club 

noemde zichzelf Op de koffie bij….. Iedere maand kwamen de jongeren onder 

begeleiding van 2 volwassenen samen om tijdens de koffie over het geloof te 

praten. Na 2 seizoenen gedraaid te hebben zijn ze overgestapt naar “Aan tafel 

bij…”. Iedere maand komen de jongeren nu samen om gezamenlijk de 

maaltijd te nuttigen. 

Gemiddeld komen er zo’n 12 jongeren per avond. 

   

 

1.3 Overige clubs 
Naast de evangelische clubs zijn er 3 clubs die een breder belang dienen. Dat 

zijn de Bengels, de Flierefluiters en de 12+ clubs. Op deze clubs zitten vele 

kinderen uit Tinte die lang niet allemaal kerkelijk verbonden of kerkelijk actief 

zijn. De kerk zet zich hier breed maatschappelijk in om de jongeren binnen 

Tinte met elkaar te verbinden.  

Deze clubs vallen onder de verantwoording van de Jeugdcentrale. Het 

bestuur van de jeugdcentrale bestaat uit een voorzitter, een penningmeester 

en een secretaris. Daarnaast stuurt iedere club één of meerdere 

afgevaardigde. 



Uit historisch perspectief maakt ook de toneelvereniging ICC nog steeds deel 

uit van de jeugdcentrale, ook al zijn sommigen van hen inmiddels met de 

tweede of derde jeugd bezig…… 

 

1.3.1 Bengels 

De Bengels zijn in september 2014 gestart. De reden voor de start is het 

verdwijnen van Tintestein. Tintestein was altijd de belangrijkste bron voor 

kinderen. Met het wegvallen van Tintestein was het noodzakelijk om zelf een 

manier te verzinnen om Tintese jeugd vroeg te binden. De Bengels komen 

iedere vakantie bij elkaar. 

Gemiddeld komen er 8 kinderen per keer.  

 

1.3.2 Flierefluiters 

De Flierefluiters komen iedere 2 weken bij elkaar. Er wordt van alles en nog 

wat gedaan. Geknutseld, spelletjes gespeeld en uitjes buiten het 

verenigingsgebouw.  

Per keer komen er ongeveer 20 kinderen. 

 

1.3.3 12+ club 

De 12+ club komt iedere maand bij elkaar. Zij doen de meeste activiteiten 

buiten het verenigingsgebouw.  

Per keer komen er ongeveer 12 kinderen. 

 

1.4 Erediensten 
Ieder jaar worden er 3 diensten georganiseerd door het jeugdwerk, te weten: 

een jeugddienst, een startdienst en een gezinsdienst (opvolger van de 

schoolgezinsdienst). De coördinatie van deze diensten is in handen van de 

jeugdouderling. De jeugdouderling kan besluiten één of meerdere clubs uit te 

nodigen om mee te denken en/of te werken aan de dienst.  

Doelstelling van deze diensten is om jongeren kennis te laten maken met de 

erediensten in de kerk. Het is daarom zeer gewenst dat de jongeren er tijdens 

deze diensten daadwerkelijk zijn. Hiertoe zal de leiding van de clubs de 

kerkgang naar deze diensten promoten.  



Hst 2 Gewenste situatie in 2020 
De titel van dit beleidsplan voor de komende 6 jaar is niet voor niets “Op weg 

naar een stabiel jeugdwerk”. Op dit ogenblik beschikken we over een stabiel 

jeugdwerk. De vrijwillige clubleiding kan ieder jaar opnieuw worden 

gevonden en ook het bestuur van de jeugdcentrale blijft enthousiast. Door 

het sluiten van Tintestein en de vergrijzing van Tinte is de stabiliteit de 

komende jaren alles behalve gegarandeerd.  

 

Belangrijkste punt van aandacht wordt de huidige aantallen van de clubs 

handhaven en het liefst te laten groeien. Daarnaast blijft het belangrijk goede 

vrijwilligers te blijven vinden.  

 

Doelstelling voor de clubs in 2020: 

- Bengels: ca 5 activiteiten voor 10 kinderen 

- Flierefluiters: tweewekelijkse activiteiten voor 15 kinderen per keer 

- 12+: een maandelijkse activiteit voor 15 kinderen per keer 

 

Doelstelling voor de evangelische clubs: 

- de kindernevendienst blijft bestaan. Natuurlijk hebben we de hoop dat 

het weer wekelijks kan, maar dit zal ook sterk afhangen van de 

samenstelling van de gemeente en de invulling en vorm van de 

erediensten. 

- er blijft een club bestaan die jongeren christelijke levensbeschouwing 

bijbrengt. De afgelopen jaren is al eens gewisseld per vorm. Het is geen 

enkel probleem op welke wijze dit gebeurt. Wanneer de chemie van “Aan 

tafel bij…”  is uitgewerkt dan kan ook voor een andere vorm worden 

gekozen. 

 

 

  



Hst 3  Sterkte, zwakten, kansen en bedreigingen 
Sterkte Zwakte 

- kleine hechte gemeenschap 
- voldoende vrijwilligers te vinden 
- clubs draaien nu goed 
 
 

- nooit PR gevoerd 
- opkomst KND regelmatig 0 

Kansen Bedreiging 

- in Tinte zelf niet heel veel 
verenigingen 

- financieel gezond, er kan nog 
meer. 

 

- vergrijzing Tinte 
- Tintestein gesloten 
-  

 

Hst 4. Stappen naar een stabiel jeugdwerk 

4.1 Inleiding 
Een succesvol jeugdwerk in 2020 komt niet zomaar aanwaaien. Grootste punt 

van aandacht zal zijn om voldoende kinderen te houden. Hiervoor zal moeten 

worden geïnvesteerd in PR. PR kan op vele manieren. Meer bekendheid over 

de activiteiten is het allerbelangrijkste. We moeten meer laten zien hoe leuk 

we het hebben en wat we allemaal wel niet doen voor de gemeenschap.  

De stukjes kunnen op meerdere manieren worden ingezet. Voor het 

vraagteken, Facebook nog actiever inzetten, stukjes opsturen naar de krant.  

 

Ook kunnen we teams vormen op Tintese activiteiten als Koningsdag en 

kunnen wij wellicht iets doen bij bijvoorbeeld het Tintefeest. 

 

Onze kracht is de hechte gemeenschap. Hierdoor weten we welke kinderen 

wij zouden kunnen werven binnen Tinte. Van deze kracht moet meer gebruik 

worden gemaakt. Ook kan het spreiden van de Tintese kinderen over de 

verschillende basisscholen naast een bedreiging ook een extra kans zijn. De 

Tintese kinderen kunnen vertellen hoe leuk het bij ons is waardoor er ook 

kinderen van buiten onze club naar Tinte toe kunnen komen.  



 

Het werven van kinderen moeten een prominentere plaats krijgen op de 

agenda van de jeugdcentrale 

 

Ieder jaar moet worden gekeken hoe we staan ten opzichte van de 

doelstellingen voor 2020. Hoe zit het met het aantal aanwezige kinderen. 

 

Indien er kinderen zijn is de verwachting dat er ook voldoende actieve 

vrijwilligers gevonden kunnen worden. Veel ouders zijn bereid hun steentje 

bij te dragen aan de club.  

 

4.2 Acties voor seizoen 2015-2016 
Concrete actie 1: we moeten nu al vaker van ons laten horen.  

  Doelstelling: 

-  tenminste 4x per jaar een artikel over één van onze activiteiten in de 

plaatselijke krant   (1 of 2x per jaar een activiteit voor een goed doel???? 

Dat wordt vaak geplaatst en leidt tot extra aandacht) .  

- Ieder Vraagteken iets over één van de clubs.  

- Facebook actief bijhouden 

 

Concrete actie 2: agendapunt PR standaard op de agenda van de JC. 

 

Concrete actie 3: jaarlijks evalueren van dit beleidsplan 

 

De acties met betrekking tot de Aan tafel bij…. groep kunnen in 

bovengenoemde acties worden betrokken. Er wordt geen apart plan voor 

opgesteld.  

 

Het Jeugdwerk Beleidsplan 2014-2020 is, na de gemeente te hebben gehoord 

op 6 maart 2016, vastgesteld door de kerkenraad op 9 maart 2016.  

De voorzitter,     De scriba,  

Mw. K.M. van den Doel-Beukelman Mw. W.I. Roskam-Beukelman 


