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Jeugdagenda Tuindorpkerk 2022 - 2023

Aanleiding
Tijdens de startzondag hebben we als leiding van de kinder- en 
jeugdactiviteiten in de Tuindorpkerk met (groot)ouders gesproken 
over hun wensen en behoeften aan activiteiten voor de jeugd. 
Door de terugloop van het aantal kinderen en jongeren in de kerk 
kunnen we niet meer organiseren wat we tot nu toe deden. 
We willen goede keuzes maken en zorgen dat wàt we organiseren, 
goed aansluit bij wat (groot)ouders en (klein)kinderen willen en 
belangrijk vinden. Op 14 oktober hebben we dit gesprek voortgezet 
tijdens een (groot)ouderborrel en op 31 oktober tijdens het 
gemeenteberaad. De opbrengst daarvan staat in dit plan voor de 
jeugd van 0 tot 18 jaar voor 2022 – 2023 en verder.

Wat de kerk belangrijk maakt voor de jeugd
In de gesprekken hebben we stilgestaan bij wat de kerk voor ons in 
onze jeugd betekende en wat we belangrijk vinden om door te geven 
aan onze (klein)kinderen. 
De kerk is belangrijk voor ons, omdat het een plek is waar je iets 
leert, een plek waar je je veilig en vertrouwd voelt, een plek met 
mooie muziek, een plek waar ruimte is voor verschil, ruimte voor 
Bijbelverhalen en persoonlijke verhalen, een groep vormt waar je bij 
hoort en waar je leert omzien naar elkaar. 

Successen
Activiteiten waar je iets leert met leeftijdsgenoten of in een 
gemengde groep sluiten over het algemeen goed aan bij kinderen en 
jongeren. De Kliederkerk lijkt veelbelovend. De oudere kinderen 
waarderen de basiscatechese. Het is ook met een gemengde groep 
goed mogelijk om iets te organiseren waar wat ‘te halen’ valt voor 
ieder. Bovendien is elkaar helpen van meerwaarde. 
Belangrijk is volume. Een activiteit voor 2 of 3 kinderen is voor 
niemand fijn, zeker niet als je alleen met je broertje of zusje 
deelneemt zonder andere kinderen te ontmoeten. 

In de coronaperiode heeft de leiding van de kindernevendienst met 
veel inzet en creativiteit allerlei activiteiten georganiseerd om de 
jongere kinderen te blijven betrekken bij de kerk. Voor de 12+-groep 
is veel online georganiseerd. Hoewel dat noodgedwongen was, zijn 
die activiteiten toch goed verlopen en is er een groep jongeren die 
zich betrokken voelt op de activiteiten en daar ook aan wil bijdragen.

Plan
Waar gaan we mee door, waarmee moeten we stoppen en wat 
kunnen we anders organiseren? Dit is het plan van de begeleiders 
van het jeugdwerk.



Uitgangspunten en coördinatie van activiteiten
Uitgangspunten
• Kinderen en jongeren zijn leden van onze gemeente. De vieringen 

zijn er dus ook voor hen. Jongeren worden betrokken bij de 
voorbereiding van vieringen.

• We organiseren activiteiten primair voor kinderen en jongeren, 
niet om volwassenen te ‘bedienen’. 

• We organiseren activiteiten met combinaties van leren, 
ontmoeten en ontspannen. 

• We zorgen dat er altijd opvang is met een bezinningsmoment, 
met uitzondering van de zomervakantie.

• We streven naar minder activiteiten met meer kinderen en 
jongeren per activiteit, zonder de continuïteit te verliezen.

• We stoppen met activiteiten die veel voorbereiding vragen terwijl 
onzeker is of er kinderen zijn. We zien vooral mogelijkheden in 
het anders organiseren van activiteiten op vaste en daardoor 
voorspelbare momenten. Samenwerking zoeken met andere 
kerken in de wijk of de stad hoort hier ook bij.

• We organiseren niet teveel intensieve activiteiten achter elkaar.
• We organiseren geen jeugdactiviteiten in de schoolvakanties, in 

de jaaragenda moeten op deze zondagen dan ook geen 
activiteiten worden opgenomen waarbij een beroep op kinderen 
en jongeren wordt gedaan. 

• Voor de startzondag zien we de 3e zondag van september als een 
aantrekkelijke optie.

• We volgen en markeren het kerkelijk jaar, maar activiteiten in 
deze perioden hoeven niet voorbehouden te zijn aan kinderen of 
aan de kindernevendienst.

• De jaaragenda van de Tuindorpkerk moet aansluiten op deze 
uitgangspunten en zijn opgesteld vanuit een visie op wat de kerk 
wil betekenen voor jong en oud.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid en coördinatie
We zijn samen verantwoordelijk voor de kinder- en jeugdactiviteiten. 
We denken dat het goed en praktisch is om alles te organiseren 
vanuit een gezamenlijke coördinatiegroep (oppas, kindernevendienst 
en 12+). We kunnen elkaar helpen, inspireren, inspringen en zijn 
minder kwetsbaar. Bovendien is het aantrekkelijk om afwisselend 
voor jongere of voor oudere kinderen wat te organiseren. 



Activiteiten voor kinderen tot 12 jaar
Activiteiten voor kinderen tot 12 jaar
Voor de jongste kinderen is er oppas vanaf 10.00 uur, maar ouders 
kunnen er ook voor kiezen om met hun kinderen te starten in de 
kerk. Alle kinderen gaan voor de eerste Bijbellezing naar de Blauwe 
zaal. Er ligt een verhaal klaar en er is ruimte om te spelen.
We combineren hiermee de oppas en de kindernevendienst ‘oude 
stijl’, maar zonder de verplichte voorbereiding en mét een 
gezamenlijke start in de kerk voor iedereen. De oudere kinderen 
komen tijdens het naspel na de preek weer in de kerk. Er is dan ook 
gelegenheid om te helpen met bijvoorbeeld collecteren. Voor de 
zegen is iedereen weer in de kerk. 

Tijdens de diensten waar meer kinderen te verwachten zijn (zoals 
Kerst, Pasen, gedachtenis) zorgen we voor een uitgebreidere 
voorbereiding die aansluit bij het thema van de dienst. We zullen die 
soms combineren met een 12+ activiteit.

Markeren van het kerkelijk jaar
Belangrijke momenten in het kerkelijk jaar willen we blijven 
markeren, maar dat hoeft niet voorbehouden te zijn aan de jeugd. 
Geen wekenlang project en de wijze van markeren moet ook passen 
als er geen kinderen zijn. Idee is dan ook om dit flexibeler in te 
richten. Denk bijvoorbeeld aan het aansteken van de

Adventskaarsen: een keer door een kind, een jongere, een ouder, 
een grootouder? Met een paar (zelfgekozen) woorden? 
Als er geen mensen opstaan, dan kan dit ook door een ambtsdrager 
worden gedaan. Bijbelbasics heeft meestal ook filmpjes voor deze 
perioden die we goed zouden kunnen gebruiken.

Kliederkerk
We zijn hoopvol over de Kliederkerk. Het moment op zondagmiddag 
maakt echter dat (groot)ouders kiezen tussen de ochtend en de 
middag. Daarom willen we verkennen of een Kliederkerk op 
zondagmorgen en bijvoorbeeld met Palmpasen ook een 
mogelijkheid zou zijn. We komen hierop terug met een plan.

Basiscatechese
Voor de kinderen in groep 7 en 8 is er basiscatechese. De 
basiscatechese wordt gewaardeerd door de kinderen die er zijn. 
In het afgelopen jaar waren er 3 groepen kinderen die op wisselende 
momenten in de week bij elkaar kwamen. De basiscatechese loopt 
voor hen nog door (zie ook activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar).



Activiteiten voor kinderen tot 12 jaar
Uitvoering
Elke zondag is er iemand in de blauwe zaal om kinderen op te 
vangen/door te sturen en iemand in de kerk om kinderen mee te 
nemen. We streven naar een koppeling van volwassene en tiener. Als 
er alleen kleine kinderen zijn, blijft er één persoon in de Blauwe zaal, 
als er ook kinderen in de kerk zijn komt er iemand bij. 

We beginnen altijd met een ‘bezinningsmoment’, daarna kunnen de 
kinderen spelen. Het bezinningsmoment kan naar eigen inzicht 
worden ingevuld, bijvoorbeeld met een verhaal uit de Kijkbijbel of 
uit de map met Bijbelbasics-afleveringen (= praatplaat + verhaal + 
gespreksvragen) en een voorraad kleurplaten/puzzels/woordzoekers. 

De activiteiten voor jongeren tot 12 jaar worden centraal 
gecoördineerd en afgestemd met de 12+-activiteiten. Op zondagen 
dat er ook een 12+-activiteit is, verzorgt een volwassene de oppas 
zodat de tieners ‘vrij’ zijn voor hun eigen activiteit. 



Activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar
Vast ritme: vrijdagavond en zondagmorgen
Eens in de twee maanden organiseren we een vrijdagavondactiviteit 
en eens in de twee maanden een zondagmorgenactiviteit die we 
zoveel mogelijk combineren met een activiteit voor de kinderen tot 
12 jaar. We starten gezamenlijk en gaan samen door of splitsen, al 
naar gelang thema en behoeften. Ook willen we jongeren 2x per jaar 
betrekken bij de voorbereiding van vieringen

Oriëntatie op IKJU
De formule ‘soos’ roept bij velen goede herinneringen op. De 
vrijdagavondactiviteit van IKJU is goed bezocht en kent een 
combinatie van inhoud, ontmoeting en ontspanning. We willen 
onderzoeken of we met de Tuindorpkerkjeugd kunnen aansluiten bij 
deze activiteiten. Als dat kan, dan organiseren en begeleiden we dat, 
bijvoorbeeld door met een groepje van jongeren en leiding te gaan 
en bij succes ook aan te bieden om mee te draaien in de leiding.

Bartiméus
De betrokkenheid bij Bartiméus is al jarenlang een goed gegeven. Er 
is een aparte appgroep gemaakt om jongeren uit te nodigen voor 
begeleiding bij kapeldiensten en mee te doen met andere 
activiteiten. De coördinatie hiervan ligt bij de jeugdouderling.

Beeld en geluid
In coronatijd zijn beeld en geluid snel ontwikkeld, met betrokkenheid 
van jongeren. Kunnen we hier meer mee doen? Zijn er jongeren die 
dit ook leuk vinden, maar nog niet in beeld zijn? 

Praktische verbinding
Verder zien we mogelijkheden in meer (praktische) verbinding met 
andere groepen, met name bij diaconale activiteiten zoals de 
organisatie van de Vrijmarkt en de Voedselbank. Praktische 
activiteiten spreken jongeren vaak aan. Vaste gezamenlijke 
activiteiten van jongeren en volwassenen zijn de diensten met 
Bartiméus, Carols en Psalmen voor Nu.

Brug voor 10 – 14 jarigen?
De leeftijdsgrens ‘12 jaar’ is indicatief. Vanaf groep 8 kunnen 
kinderen alvast deelnemen aan activiteiten voor de oudere jeugd.
Dit jaar loopt als gevolg van de coronaperiode de basiscatechese 
door voor brugklassers. Wellicht kunnen we de verbinding met de 
basiscatechese ook nog verder versterken.

Uitvoering
De activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar worden centraal 
gecoördineerd en afgestemd met de 12-activiteiten. Zo kunnen we 
breder gebruikmaken van elkaars ideeën en inzet.

http://ikju.nl/


Communicatie
Voorspelbaarheid
Voor kinderen en jongeren, ouders en grootouders moet 
voorspelbaar zijn wanneer wat voor wie wordt georganiseerd. 
Zodat de thuisagenda en de kerkagenda beter op elkaar aansluiten. 
We doen dat door het hele jaar vaste momenten voor 
jeugdactiviteiten te plannen: vrijdagavond en zondagmorgen. Voor 
de Kliederkerk verkennen we de mogelijkheid om die ook op 
zondagmorgen te organiseren.

Duidelijkheid
• We maken een visueel aantrekkelijke jeugdagenda die als poster 

op strategische plekken in de kerk hangt, online staat, via de app 
verspreid wordt en in de Mozaïek staat.

• Voor gemeenteleden en gasten moet duidelijk zijn dat er elke 
zondag opvang-met-inhoud is. Dit moet ook onder aandacht 
worden gebracht van het welkomstcomité.

• Op liturgie en beamer wordt het moment van weggaan en 
terugkomst van de kinderen gemarkeerd, predikanten inlichten. 

• De tekst van de website wordt aangepast, mogelijk met aparte 
pagina voor de jeugd.

• We proberen regelmatiger iets vanuit jeugdgroepen op de site te 
zetten, die gaan ook mee met de nieuwsbrief (aankondigingen 
maar ook korte impressie met foto’s).

• Interne communicatie: we maken een appgroep voor de 
coördinatie, een appgroep voor ouders/grootouders en een 
appgroep voor jongeren vanaf 11 jaar.

• Drie keer per jaar overleg van coördinatoren (januari, mei, 
september).

Gezelligheid
• Jaarlijks organiseren we in oktober en maart een borrel voor 

(groot)ouders en vrijwilligers om elkaar te ontmoeten en te 
bespreken of we met dit plan op de goede weg zijn en blijven.



Organisatie
kerkenraad

jeugdouderling

coördinatoren 12 min coördinator kliederkerk basiscatechese
coördinatoren

12 plus

coördinator
Bartiméus

vrijwilligers
12 min

vrijwilligers kliederkerk
vrijwilligers

12 plus
vrijwilligers Bartiméus 



maand week dag datum 12 min 12 plus Bartimeus bijzonderheden maand week dag datum 12 min 12 plus Bartimeus bijzonderheden

vr 4 vr 3

za 5 za 4

zo 6 opvang zo 5 opvang

vr 11
voorbereiding 

vierkracht
vr 10

voorbereiden
Vierkracht

za 12 za 11

zo 13 opvang Bartimeus zo 12 knd 40 dagen Bartimeus

vr 18 vr 17

za 19 za 18

zo 20
knd

gedachtenis
zo 19 opvang

vr 25 vr 24

za 26 za 25

zo 27 opvang vierkracht 1e advent zo 26 opvang Vierkracht

vr 2 vr 31

za 3 za 1

zo 4 opvang zo 2
kliederkerk
palmpasen

helpen 
palmpasen

vr 9 vr 7

za 10 za 8

zo 11 opvang zo 9 knd pasen

vr 16
Bartimeus

kerstbeleving
vr 14

za 17 kliederkerk
activiteit 
16-18 uur

za 15

zo 18 opvang zo 16 opvang Bartimeus 

vr 23 vr 21

za 24 Carols za 22

zo 25 knd kerst zo 23 opvang

vr 30 wo 26 vrijmarkt

za 31 vr 28

zo 1 opvang za 29

vr 6 zo 30 opvang

za 7 vr 5

zo 8 opvang Bartimeus za 6

vr 13 vrijdag activiteit zo 7 opvang

za 14 vr 12 vrijdag activiteit

zo 15 opvang
afscheid 

basiscatechese
za 13

vr 20 zo 14 opvang Bartimeus TdK Bartimeus TdK

za 21 vr 19

zo 22 opvang za 20

vr 27 zo 21 opvang

za 28 vr 26

zo 29 Vierkracht za 27

vr 3 zo 28
knd 

pinksteren
Vierkracht

za 4 vr 2

zo 5 opvang za 3

vr 10 zo 4 opvang

za 11 vr 9

zo 12 opvang Bartimeus za 10

vr 17 zo 11 opvang

za 18 vr 16

zo 19 opvang za 17

vr 24 zo 18 opvang

za 25 vr 23

9
zo 26 opvang za 24

zo 25

vr 30

za 1

27 zo 2

(groot)ouderborrel

gezamenlijke zondag activiteit

47
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51

45
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44

46

nov

dec
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15

21

52
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19

20

kampeerweekend

22
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24

25
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afscheid gr 8/
gezamenlijke activiteit

mrt

apr

mei

juni

juli
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