
Bijlage 2. Reglement Jeugdraad 
 
1. De Jeugdraad adviseert de kerkenraad en de jeugdouderling over het te voeren beleid ten 

aanzien van de jeugd van de gemeente. Daarnaast verricht zij namens en onder 
verantwoordelijkheid van de jeugdouderling (en daarmee kerkenraad) al die 
werkzaamheden, die voortvloeien uit de aan de kerk opgedragen taken ten aanzien van 
de jeugd van de gemeente.  
 

2. De taken van de Jeugdraad omvatten onder andere het:zoeken en werven van 
medewerkers voor het jeugdwerk: 
• begeleiden en adviseren van allen die in het jeugdwerk een leidende functie hebben; 
• attenderen op en zoveel mogelijk verschaffen van geschikt instructie-, programma- en 

werkmateriaal aan de leidinggevenden; 
• stimuleren van deelname aan kadervorming; 
• zoeken naar mogelijkheden om met inschakeling van de jonge leden van de gemeente, 

ook die jeugdigen en jongeren met het evangelie in aanraking te brengen, die daarvan 
vervreemd raken of zijn; 

• bevorderen dat ook de jonge leden van de gemeente hun diaconale roeping 
onderkennen en vervullen door deel te nemen aan diaconale projecten; 

• verwerven en op een goede wijze besteden van de door de kerkvoogdij c.q. diaconie, 
de overheid of anderen voor het jeugdwerk beschikbaar gestelde gelden, ook ter zake 
van het toekennen en doorbetalen van een deel van deze gelden aan de daarvoor in 
aanmerking komende clubs en zondagsschool; 

• in de gemeente wekken van belangstelling, medeleven en bereidheid tot medewerking 
inzake het jeugdwerk; 

• leggen en onderhouden van goede contacten met plaatselijke, regionale, provinciale of 
landelijke organisaties, organen en personen, die voor de opbouw van het jeugdwerk 
ter plaatse van betekenis zijn. 

• De taak en wijze van werken is vastgelegd in een reglement voor de jeugdraad. 
 
De belangrijkste activiteiten van de jeugdraad zijn: 
• coördinatie totale jeugdwerk; 
• bevorderen contact tussen leidinggevenden van de diverse clubs en verenigingen; 
• stimuleren en zo nodig begeleiden van "integrale activiteiten", waarbij jongeren 

tijdens de sluiting van het winterwerk te gast zijn bij de club of vereniging, waarheen 
zij in het najaar kunnen "doorstromen"; 

• het aanreiken en zo nodig uitwerken van ideeën voor geza¬menlijke activiteiten 
middels projecten; 

• signaleren en bespreekbaar maken van overlappingen en / of concurrerende 
activiteiten; 

• begeleiding van vrijwilligers in het jeugdwerk. 
 
3. De jeugdraad telt tenminste zeven leden, van iedere club minstens één afgevaardigde. 

Daarnaast heeft de jeugdouderling zitting, de predikant kan als adviserend lid optreden. 
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het Dagelijks Bestuur. 

 
Dagelijks Bestuur Jeugdraad seizoen 2014-2015 

Arjan van Vugt  Voorzitter  tel 0344-602433  

Jacqueline Peterse  Secretaresse tel 0344-604348 

Lianne van de Scheur  Penningmeester  tel 06-12262008 

Harm van Hattem Lid tel 0344-603990 

Gerliene van Olderen Lid tel 0344-604531 

 



4. Namen van mogelijk nieuwe leidinggevenden worden ingediend bij de Jeugdouderling. 
Deze deelt de namen van mogelijke nieuwe leiding met de kerkenraad. Daarna wordt de 
voorgedragen persoon door de desbetreffende club, in overleg met, of door de 
jeugdouderling gevraagd. 
 

5. De jeugdraad vergadert minstens drie keer per jaar. De agenda wordt minimaal één week 
van te voren verstuurd. 

 
6. De jeugdraad dient jaarlijks vóór 1 september een kostenbegroting en een financieel 

verslag van het afgelopen seizoen in bij de diaconie c.q. kerkvoogdij. Aan het eind van het 
seizoen vindt er kascontrole plaats door de diaconie. 

 
7. In alle gevallen, waarin dit reglement, noch de Kerkorde voorziet, beslist de kerkenraad, 

na hierover de mening van de jeugdraad gehoord te hebben. 
 

Kernwaarden 
In onze gemeente zijn verschillende vormen van kerkelijk jeugdwerk. Op iedere club staat het 
woord van God centraal. Daarnaast zingen we met elkaar en wordt er met spelletjes en 
knutselen voor ontspanning gezorgd. Alle clubs sluiten qua leeftijd op elkaar aan, zodat er 
voor iedereen, vanaf 4 jaar wel een vorm van jeugdwerk is. Aan het begin van het seizoen, zo 
eind september is er een gezamenlijk openingsweekend en rond Pasen wordt het winterwerk 
weer afgesloten. In het jeugdwerk staan een aantal kernwaarden centraal. Deze kernwaarden 
zijn met de jeugdleiders geformuleerd en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 14 
maart 2013.  
 
De kernwaarden zijn: 
1 We hebben een God die heilig en rechtvaardig is 
Achterliggende gedachten: 

• We loven Hem om wie Hij is 

• God moet aan Zijn eer komen, Hij heeft recht op 100% van ons leven 

• De Bijbel is het gezaghebbende Woord van God 

• Houding: 

• Eerbied en respect voor God en Gods woord 

• Toepassing: (voorbeeld, per club bepalen!) 

• Onder het gebed ogen dicht en handen samen of geen GSM tijdens inleiding/ stille tijd! 
Gebeurt dat niet dan gaan we ze daarop aanspreken!!  

2 God is genadig en wil vergeven  
Achterliggende gedachten: 
• We mogen weten dat God ons genadig is 
• Vanuit die genade leven we 
• We danken Jezus voor het offer dat Hij voor ons heeft gebracht 
3 God wil dat wij ons tot Hem bekeren 
Achterliggende gedachten: 

• Van nature zijn we geneigd God en onze naasten te haten 

• God wil niet dat wij verloren gaan, maar Hij wil dat wij ons bekeren en het eeuwige leven 
ontvangen 

• Iedere dag opnieuw vraagt God van ons dat we ons naar Hem toekeren (Hem en onze 
naasten liefhebben) 

4 Gemeente zijn = samen geloven 
Achterliggende gedachten: 
• Iedereen is welkom in de gemeente 
• We ondersteunen elkaar in de geestelijke groei 
• We nemen onze verantwoordelijkheid voor de gemeente 
5 Gemeente zijn = samen doen 
Achterliggende gedachten: 



• We staan voor elkaar klaar 
• We zijn dienstbaar aan elkaar  
• We hebben respect voor elkaar 
6 Gemeente zijn = samen getuigen 
Achterliggende gedachten: 
• We zijn dienstbaar aan mensen buiten de gemeente 
• We zijn open over wie God voor ons persoonlijk is 
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