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Hartelijk welkom als leidinggevende van het jeugdwerk in Lienden. Wij zijn dankbaar dat er steeds 
weer gemeenteleden zijn die zich willen inzetten voor de kinderen en tieners binnen Gods 
gemeente in Lienden. Deze handreiking is samengesteld door de jeugdraad en is bedoeld om je 
enigszins op weg te helpen binnen het jeugdwerk en zicht te geven op de mooie taak die daarin 
ligt. 
 
Gods onmisbare zegen toegewenst!  

 
De Jeugdraad 

 

Kernwaarde in het jeugdwerk 
 

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 

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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Drive  
Als jeugdraad zijn we ons er van bewust dat een prachtig gebouw, goede programma’s, 

aansprekende activiteiten niet het belangrijkst zijn in het jeugdwerk. Jij als 

leidinggevende bent degene die daar zelf vorm en inhoud aan geeft. Het jeugdwerk kan 

niet bestaan zonder toegewijde en gemotiveerde gemeenteleden. Daarnaast mogen we 

uiteindelijk nooit vergeten dat we bij alles en in alles afhankelijk zijn van Gods zegen. 

 

Voordat je start als leidinggevende is het goed om na te denken over je motivatie. 

Waarom wil je je bijdrage leveren aan het jeugdwerk? Met andere woorden wat is je 

drive? Er kunnen nogal wat redenen zijn. Als je die redenen voor jezelf op een rijtje hebt 

is het makkelijker om te bedenken waar je wel of niet enthousiast van wordt. Het helpt je 

ook om vol te houden, ook als het soms even niet zo gaat als je zou willen. Een reden 

om leidinggevende in het jeugdwerk te willen worden kan zijn: 

• “Ik vind kinderen/ tieners/ jongeren een superleuke doelgroep, ik wil graag met 

hen optrekken” 

• “Ik werd gevraagd, en tja, je moet toch je steentje bijdrage in de gemeente, dus 

heb ik  ‘ja’ gezegd.” 

• “Ik heb ontdekt hoe geweldig God is en dat wil ik graag delen met anderen.” 

• Ik ben net nieuw in de gemeente en wil graag mensen binnen de gemeente leren 

kennen om er meer tussen te komen.” 

• “Ik heb vroeger zelf veel gehad aan mijn clubleider en nu wil ik iets voor 

kinderen/tieners/ jongeren betekenen.  

Er is niet een juiste reden, maar twee dingen zijn wel van belang. Als eerste moet je hart 

hebben voor kinderen/ tieners/ jongeren. Het tweede is dat je hen iets van God wil laten 

zien. Wie Hij is, wat Hij voor jou heeft gedaan en wat Hij voor hen wilt betekenen. Wil je 

met hen delen wat het geloof voor jou betekent in jouw persoonlijke leven? Ja, welkom 

als leidinggevende. De kinderen/ tieners/ jongeren van de Hervormde gemeente Lienden 

zitten op jou te wachten 

 

Wat mag het kosten? 
De definitie van het woord vrijwillig is : “uit eigen beweging, niet gedwongen”. Als 

leidinggevende ga je aan het werk als vrijwilliger in de gemeente. Je doet het niet omdat 

het moet maar omdat je zelf de keuze hebt gemaakt om het te gaan doen. Vrijwillig mag 

niet vertaalt worden met vrijblijvend. Jouw rol als leidinggevende in het jeugdwerk 

brengt verantwoordelijkheid met zich mee.  

Het is goed om van tevoren te weten wat de functie inhoud die je gaat vervullen. Dat je 

duidelijk weet hoeveel tijd er in de voorbereidingen, de activiteit zelf en het overleg met 

je teamgenoten gaat zitten. Is het duidelijk wat er van je verwacht wordt? 

Geef ook duidelijk aan hoeveel tijd jij beschikbaar hebt. Op die manier zorg je ervoor dat 

het voor iedereen helder is wat je van elkaar kunt verwachten.  

 

Zie voor een overzicht van de te verwachte tijdsinvestering de bijlage 

 

 

Wat levert het op?  
Leidinggevende zijn kost wat maar het levert ook wat op. Het is heel bijzonder om 

getuigen te zijn van de ontwikkelingen van kinderen/ tieners/ jongeren in de gemeente . 

Als leidinggevende mag je een stukje met hen meelopen en met ze oprekken. Je mag je 

verwonderen over hun groei en daar van genieten.  

Leidinggeven is ook voor je persoonlijke geloofsgroei heel waardevol. Om kinderen/ 

tieners/ jongeren de woorden uit de Bijbel duidelijk te kunnen maken, moet je jezelf 

eerst verdiepen in het Bijbelgedeelte. Je zult daardoor zelf ook nieuwe dingen ontdekken 

en die mag je doorgeven. Als leidinggevende mag je een werker zijn in Gods koninkrijk. 

God vraagt van Zijn kinderen om actief te zijn en te vertellen van Zijn goede daden. Hij 
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wil jou gebruiken om de goede boodschap van het evangelie door te vertellen aan de 

volgende generatie.  

 

Team 
Je gaat werken in een team, groot of klein. Ieder teamlid heeft zijn of haar kwaliteiten 

maar ook kanten die minder positief zijn. In een team is het de kunst om de dingen die 

iemand goed kan te benutten en de minder positieve kanten te verbeteren en op een 

positieve manier te ontwikkelen. Kijk eens in je team naar elkaar, weet je waar je 

teamleden goed in zijn. Je kunt creatief zijn, je kunt goed de dingen overzien of je kunt 

goed vertellen. Als team kun je van deze kwaliteiten gebruik maken. Je krijgt een heel 

ander werkje van iemand die creatief is dan iemand die twee linkerhanden heeft.  

 

Je kunt het meest van elkaar leren als je in een open, eerlijke en liefdevolle verhouding 

met elkaar praat. Evalueer eens een avond en geef complimenten voor de dingen die 

goed gingen, en zoek uit hoe de dingen die minder goed gingen verbetert kunnen 

worden.  

 

De jeugdraad 
Het dagelijks bestuur van de jeugdraad bestaat uit 4 personen. De voorzitter is de 

jeugdouderling en ook de jeugddiaken heeft zitting in het dagelijks bestuur. Daarnaast is 

er een penningmeester en een secretaris, zij kunnen actief betrokken zij als 

leidinggevende bij het jeugdwerk maar dat is niet noodzakelijk.  

 

Vier keer per seizoen wordt door het dagelijks bestuur een jeugdraadsvergadering 

georganiseerd. Van elke club komt er een afgevaardigde naar deze vergadering. Door het 

dagelijks bestuur samen met een afgevaardigde van elke club wordt de jeugdraad 

gevormd.  

 

Tijdens de jeugdraadsvergaderingen worden de lopen zaken in het jeugdwerk besproken. 

In de vergaderingen is er ruimte voor overleg tussen de clubs, bijvoorbeeld om 

gezamenlijk een kerstviering of afsluiting te organiseren. De jeugdraad hoopt op actieve 

participatie in de vergaderingen. Van elke vergadering wordt er een notulen gemaakt en 

die wordt naar iedere leidinggevende gestuurd zodat je op de hoogte bent van wat er 

besproken is. 

 

De jeugdraad is er voor de leidinggevende. Ze wil een brug slaan tussen de verschillende 

clubs en samenwerking waar kan bevorderen. Tijdens de vergaderingen maar ook 

daarbuiten wil ze een luisterend oor zijn, waar je gewoon gebruik van mag maken! Er 

wordt gezamenlijk gezocht naar een goede oplossing. De jeugdouderling is de stem van 

het jeugdwerk binnen de kerkenraad. Hij zal regelmatig verslag uitbrengen over de stand 

van zaken binnen het jeugdwerk in de vergaderingen van de kerkenraad. 

 

Begeleiding 
 

De jeugdraad wil een mogelijkheid bieden van persoonlijke begeleiding indien gewenst. 

Deze begeleiding kan bestaan uit een aantal gesprekken over persoonlijke knelpunten of 

knelpunten binnen het team, ondersteuning bij een conflict binnen het team, hulp bij het 

voorbereidingen van bijv. een vertelling of een gebed, het helpen zoeken naar een 

passende en leuke activiteit op de club en ondersteuning bij het vinden van oplossingen 

van praktische problemen. Soms kan een gesprek voorkomen dat een kleine wrijving of 

ergernis uitgroeit tot een grote frustratie. Neem hiervoor contact met de jeugdouderling. 
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Nuttige adressen:  
 

Jeugdouderling: 

Anko Arissen 

Wichmanlaan 48 

4033 HH Lienden 

0344-604721 

Anko.arissen@gmail.com 

 

Jeugddiaken 

Henk van Olderen 

Burg. Houtkoperweg 3a  

4033 BJ  Lienden 

0344-603288 

khvo@filternet.nl 

 

Secretaris jeugdraad 

Esther de Koster 

 Laan van Nieuw Meerten 60 

4033 DE  Lienden 

06-23227299 

estheredekoster@hotmail.com 

 

Penningmeester jeugdraad 

Lennard de Haas 

Veenendaal 

06-30323004 

lennard_haas@hotmail.com  
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