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Hoofdstuk 1 – Beleid 
 
De zorg voor en ondersteuning van de kinderen en jongeren van 
de gemeenten heeft in 2016 centraal gestaan in het werk van 
de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (Jeugdbond). Dit 
kreeg gestalte in de directe benadering van jongeren, maar ook 
indirect heeft de Jeugdbond zich ingezet voor hun 
(mede)opvoeders, zoals leidinggevenden, ouders en 
ambtsdragers. 
 
Het landelijk jeugdwerk heeft plaats in een wereld die er niet 
rustiger op wordt. Aanslagen van IS in Europa drongen het 
verschrikkelijke oorlogsnieuws in Syrië wat naar de 
achtergrond. De bomaanslagen op Vliegveld Zaventem en in de 
metro in Brussel staan op ons netvlies. Net als de vrachtwagens 
die inreden op het publiek in Nice en in Berlijn. Zulke 
schokkende incidenten geven gevoelens van onveiligheid en 
onzekerheid. Ook het politieke wereldtoneel gaf weinig houvast 
in 2016. De Amerikaanse presidentsverkiezingen worden 
gewonnen door Donald Trump. De meningen waren nog nooit zo 
verdeeld over de vraag wat dit te betekenen heeft voor de 
toekomst van de VS en van de wereld. Het Verenigd Koninkrijk 
stemde voor uittreding uit de EU: Brexit… Wat gaat dit 
betekenen voor Europa en voor Nederland? 
Door de voortgaande secularisering mist de samenleving 
ankerpunten in de onzekerheid en verwarring. Die ankerpunten 
zijn wel te vinden in de kerk, in het Woord van de levende God. 
De Jeugdbond is erop gericht juist in deze tijd jongeren houvast 
te bieden. De enige troost ligt tenslotte in de wetenschap het 
eigendom te mogen zijn van de Heere Jezus. Die boodschap 
droeg de Jeugdbond ook in 2016 uit. 
 
In 2015 had de Jeugdbond extra geïnvesteerd in toerusting van 
(mede)opvoeders en in zorg voor (alle) jongeren. Daarvoor was 
de formatie uitgebreid. Dankzij deze uitbreiding kon extra 
aandacht besteed worden aan de toerusting van 
leidinggevenden en ouders.  
 

Visie en missie 
De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten belijdt op grond van 
Gods Woord dat mensen in zonden ontvangen en geboren zijn. 
Mensen kunnen niet in het rijk van God komen, tenzij zij 
opnieuw geboren worden. Die wedergeboorte werkt de Heere 
door Zijn Woord en Geest, door de genade die in Christus is. 
In de gemeente gaat Gods Woord open. Het is de roeping van 
de kerk het navolgende geslacht de loffelijkheden des HEEREN 
te vertellen, en Zijn sterkheid en Zijn wonderen, die Hij gedaan 
heeft. En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden 
niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren (Psalm 78: 4 en 7). 
De kerk wil kinderen en jongeren toerusten en vormen voor hun 
persoonlijke welkzijn en voor hun staan in kerk en 
maatschappij. Kerkelijk jeugdwerk is daarbij van groot belang. 
De visie en missie van de Jeugdbond zijn te lezen op 
www.jbgg.nl/over-jeugdbond/visie-en-missie/. 
 

Klantgerichtheid 
Binnen de kaders van de in het beleidsplan geformuleerde 
speerpunten is in het team bijzondere aandacht besteed aan 
klantgerichtheid. Ook voor de Jeugdbond is het belangrijk om 
vragen te stellen als: wie zijn onze klanten? Welke behoeften 
hebben ze? Hoe spelen we daarop in? Op welke manier willen 
we relevant zijn voor onze doelgroepen? 
 
Jongeren 
Jongeren bereiken we heel graag direct. Door middel van het 
jongerenblad Daniël, de Koers-vakanties, de conferenties en 
avonden waarop we als spreker met jongeren in gesprek zijn, 
komen we met jongeren in contact. De interactie met jongeren 
is ook een belangrijke inspiratie voor het ‘verhaal’ dat we hun 
opvoeders willen vertellen. We zoeken daarom laagdrempelig 
contact met hen, primair in kerkelijke setting. We geven graag 
de opgedane kennis en ervaring verrijkt weer door,  zodat onze 
doelgroepen er iets mee kunnen. 
 
Leidinggevenden 
Als Jeugdbond zetten we in op betrokkenheid op 
leidinggevenden. We faciliteren graag de uitwisseling tussen 
leidinggevenden, waarbij community-vorming van belang is. We 
bieden hen graag, vooral ook digitaal, training en toerusting 
aan. Daarbij hebben leidinggevenden behoefte aan concreet 
materiaal dat op de vereniging in te zetten is.   
 
Kerkenraden 
De Jeugdbond legt graag de verbinding tussen het jeugdwerk in 
en voor het grondvlak en de kerkenraden. Zowel plaatselijk als 
landelijk is het een voorwaarde dat jeugdwerk in verbinding 
met de gemeente plaatsheeft. Daarvoor is goed contact en 
overleg met de kerkenraad belangrijk. Kerkenraden moeten 
hierin ook gevoed worden. Hier ziet de Jeugdbond een taak voor 
zichzelf weggelegd. We delen graag onze ervaringen met 
kerkenraden, zodat ze geïnspireerd worden de zorg voor 
jongeren in de  gemeente gestalte te geven.  
 
Ouders 
Ook ouders rusten we graag toe vanuit de kennis en ervaring die 
we met kinderen en jongeren opdoen. Op dit moment gaat dit 
vooral via het opvoedblad EigenWijs en avonden waaraan 
Jeugdbond-medewerkers hun bijdrage leveren. Intussen neemt 
de Jeugdbond ook deel aan het initiatief van het deputaatschap 
KGJO met betrekking tot opvoedgroepen. Daarnaast wordt 
nagedacht over een digitaal platform. 
 
Achterban 
De Jeugdbond functioneert binnen de context van de 
Gereformeerde Gemeenten. Met deze achterban communi-
ceren we graag inspirerende verhalen over kinderen, jongeren 
en jeugdwerk via diverse kanalen, zoals fysieke media, sociale 
media, maar ook door middel van promotiemateriaal, de 
website en de nieuwsbrief. We zien ernaar uit dat de steun voor 
jeugdwerk en de bredere zorg voor jongeren lokaal, regionaal 

http://www.jbgg.nl/over-jeugdbond/visie-en-missie/
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en landelijk toeneemt. Daarvoor moeten mensen geïnspireerd 
worden. Uiteraard is hierbij fondsenwerving ook van belang. 
Alleen wanneer we voldoende financiële middelen hebben, 
kunnen we echt dienstbaar zijn voor jongeren en voor de 
gemeenten.  
 

Toerusting 
Het blijft bijzonder dat zoveel volwassenen elke week weer tijd 
vrijmaken om zich in te zetten voor de kinderen en jongeren 
van de gemeente. Ze doen dit, omdat ze van hen houden, hen 
graag willen verbinden aan de gemeente en hen zo van harte 
een leven met de Heere gunnen. De meeste vrijwilligers 
beginnen uit enthousiasme en betrokkenheid aan dit 
vrijwilligerswerk. Als je even rondvraagt, hoor je dat ze het 
mooi vinden om te doen, maar ook zwaar. Het valt niet mee 
om, zonder dat je daarvoor een opleiding gevolgd hebt, voor de 
groep te staan. En ook sta je dagelijks voor de klas. Wie is 
bekwaam om geestelijk leiding te geven? 
 
Kinderen en jongeren hebben in de gemeente leidinggevenden, 
catecheten en kerkenraadsleden nodig die hart voor hen 
hebben, naast hen staan en weten hoe ze vanuit de Bijbel en 
de geloofsleer kunnen aansluiten bij hun belevingswereld. 
Naast de bereidheid om er voor hen te zijn, vraagt dit ook om 
inzicht en vaardigheden. Daarom investeert de Jeugdbond in de 
toerusting van lokale opvoeders in de kerk. Dit doen we via 
trainingen, maar ook door symposia te organiseren, mee te 
werken aan toerustingsavonden voor ouders en kerken-
raadsleden en door voor verschillende doelgroepen een 
toerustingsnieuwsbrief uit te brengen. Lokale opvoeders vragen 
vaak om praktische tips, en die krijgen ze ook. Toch gaan we 
verder in onze toerusting. We werken vanuit het perspectief 
dat de Heere op grond van Zijn belofte Zijn koninkrijk zal 
bouwen. We moeten geen ‘emmers vullen’ met tips en 
adviezen, maar vooral een ‘vuur ontsteken’ met het verlangen 
dat deze leidinggevenden en kerkenraadsleden samen onder de 
leiding van de Heilige Geest telkens weer wegen vinden om 
jongeren te binden aan de gemeente.  
 
Meer informatie: 
www.jbgg.nl/werken-met-jongeren/toerusting  
 

Bestuur en deputaatschap 
De Jeugdbond is een vereniging, waarbij de leden – de 
plaatselijke jeugdverenigingen – het bestuur kiezen. Het 
bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, het personeel en 
de financiën van de Jeugdbond. De meeste bestuurlijke taken 
zijn gedelegeerd aan de directeur en het team van 
professionele medewerkers.  
Het bestuur vergaderde diverse malen om de belangen van de 
Jeugdbond te behartigen. In 2016 nam de Jeugdbond afscheid 
van ds. W. Visscher, die als voorzitter sinds 2001 zijn zeer 
gewaardeerde bijdrage aan het jeugdwerk had geleverd. 
Aanleiding voor zijn vertrek was de ernstige ziekte en het 
overlijden van zijn vrouw. Vele jaren heeft ze met grote 

betrokkenheid meegeleefd met het landelijk jeugdwerk. Niet 
alleen aan de zijde van haar man, maar ook door het schrijven 
van werkmateriaal in de toenmalige commissie Mivo +16 
(tegenwoordig AanZet). De wetenschap dat ze nu eeuwig 
gelukkig is, is voor ds. Visscher en zijn gezin tot grote troost. 
Toch is er ook veel verdriet. Hoe meer (onderlinge) liefde de 
Heere schenkt, hoe meer we ook moeten loslaten en missen. 
Tijdens de jaarvergadering en het jaarlijkse ‘bestuursetentje’ 
hebben we op gepaste wijze afscheid van ds. Visscher genomen.  
In zijn plaats trad ds. L. Terlouw aan als nieuwe voorzitter. Van 
2005 tot 2013 was hij al hoofdredacteur van Daniël geweest. 
 
De Jeugdbond is de jongerenorganisatie van de Gereformeerde 
Gemeenten. De lijn naar de Generale Synode loopt via het 
deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs (KGJO). Met dit 
deputaatschap  onderhoudt de Jeugdbond goede contacten. 
Door middel van een deputatenrapport en een mondelinge 
toelichting daarop door de directeur en een bestuurslid, is 
tijdens de vergaderingen van de Werkgroep Landelijke bonden 
en verenigingen diverse malen verslag gedaan van het werk. 
Het deputaatschap kan op die manier zijn informerende en 
adviserende rol vervullen. Deze besprekingen waren broederlijk 
en positief kritisch.  
 
Tijdens de zitting van de Generale Synode op 4 oktober is in het 
kader van het bredere  KGJO-rapport het werk van de 
Jeugdbond aan de orde geweest. Door de afgevaardigden is 
uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen en zorgen onder 
jongeren. Er was instemming met en waardering voor het 
rapport. De aanbevelingen werden overgenomen en zijn door 
het moderamen per brief aan de gemeenten toegezonden. De 
financiën zijn door de Financiële Commissie van de Generale 
Synode beoordeeld en in orde bevonden. De adviezen van de 
Financiële Commissie aan de Jeugdbond zijn (grotendeels) 
overgenomen. Het belangrijkste advies was dat de Jeugdbond – 
om het ambitieniveau van de Jeugdbond te handhaven - 
toestemming krijgt om alle kerkenraden te benaderen om € 
3,25 per lid/dooplid af te dragen. Wanneer de noodzakelijke 
kosten stijgen, zal dit tarief naar boven bijgesteld moeten 
worden. 
 
In 2016 is op het niveau van het algemene deputaatschap 
regelmatig overleg geweest over de opdracht die de Jeugdbond 
van het deputaatschap had ontvangen, om de toerusting binnen 
de Gereformeerde Gemeenten te coördineren. Elisabeth van 
Woudenbergh-Steenstra werkte aan deze opdracht onder 
begeleiding van de Werkgroep Gezin van het deputaatschap. 
Rapportages werden besproken op het algemene 
deputaatschap. Deze nieuwe vorm van samenwerking heeft 
naar tevredenheid gewerkt. 
De financiering hiervan was in 2016 nog voor rekening van de 
Jeugdbond. Per 2017 heeft het deputaatschap de financiële last 
van de Jeugdbond overgenomen.  
  

http://www.jbgg.nl/werken-met-jongeren/toerusting
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Hoofdstuk 2 – Uitvoering 
 

Personeel 
Met veel toewijding en inzet werkten in 2016 op het kantoor 
van de Jeugdbond 13 medewerkers (ruim 11 FTE) dagelijks aan 
de opdracht van de Jeugdbond.  
Er waren enkele mutaties in het team. Per 1 april begon Jaco 
Stuut uit Dordrecht als Coördinator Koers-vakanties bij de 
Jeugdbond. In de loop van het jaar kreeg hij de Koers-
kinderkampen en Koers-Xtra erbij in zijn takenpakket. Op 27 
mei trad Dianne Molenaar in het huwelijk met Erik Juffer en 
verhuisde ze terug naar Nunspeet. Ze nam afscheid van de 
Jeugdbond om weer terug te keren naar het basisonderwijs. 
Met veel inzet en betrokkenheid heeft ze enkele jaren 
bijgedragen aan het landelijk jeugdwerk. 
Elisabeth van Woudenbergh-Steenstra ging per 31 oktober met 
zwangerschapsverlof. Samen met haar man Bram ontving ze op 
13 december uit Gods hand een zoon: Floris. Vanwege de 
veranderde gezinssituatie stopte Elisabeth met het 
coördinatorschap Toerusting van KGJO. Ze blijft wel in dienst 
bij de Jeugdbond om bij te dragen aan de toerusting van 
leidinggevenden en andere opvoeders. Gertrude de Regt heeft 
haar taken voor het deputaatschap overgenomen.  
 

 

Ziekteverzuim 
Het werk in de kerk brengt voor de Jeugdbond-medewerkers 
grote betrokkenheid met zich mee. Daarnaast is er nogal eens 
avond- en weekendwerk mee gemoeid. Het is voor de 
medewerkers een uitdaging om de balans tussen privé en werk, 
tussen inspanning en ontspanning goed te houden. De lijnen zijn 
nogal eens diffuus. 
In 2016 is bijzonder aandacht besteed aan het thema werkdruk. 
Dit heeft geleid tot meer bewustwording van factoren die stress 
veroorzaken en er zijn handvatten gegeven om met werkdruk 
om te gaan. Daarnaast denken we Jeugdbond-breed na hoe we 
de werkdruk kunnen verminderen door betere plannen en een 
betere structuur te realiseren. We zien ernaar uit dat dit een 
positief effect heeft.  
In 2016 is het ziekteverzuim gedaald naar gemiddeld 6,65%. Dit 
is helaas nog steeds hoger dan het gemiddelde ziekteverzuim in 

2016 binnen de niet-commerciële dienstverlening (5,0%; bron: 
CBS). De ziektegevallen waren niet alleen werkgerelateerd. 
 
Verloop ziekteverzuim 2014-2016 
2014 2,03 
2015 7,01% 
2016 6,65% 
 

Vrijwilligers 
Het landelijk jeugdwerk zou nooit de gewenste voortgang 
kunnen hebben, als dit niet werd ondersteund door de vele 
vrijwilligers, zowel landelijk, regionaal als plaatselijk. 
Landelijk zijn circa 100 vrijwilligers actief voor het 
jongerenblad Daniël, het opvoedingsblad EigenWijs, de Koers-
vakanties, het werkmateriaal, de bondsdagen, Check-in (deels 
ook regionaal), Zin-in en het Jeugdbond-secretariaat.  
Verder waren veel vrijwilligers incidenteel betrokken bij het 
landelijke werk. Ze spraken op een avond, leiden een kamp of 
een conferentie, schrijven een artikel. In totaal droegen enkele 
honderden vrijwilligers jaarlijks bij aan het landelijk 
jeugdwerk. 
Om zorg te dragen voor alle vrijwilligers, heeft de Jeugdbond 
vrijwilligersbeleid geformuleerd. Dit vrijwilligersbeleid is op te 
vragen bij de Jeugdbond. 
 

 
 
In de samenleving is de aandacht en waardering voor 
vrijwilligers toegenomen. Door de terugtrekkende beweging 
van de overheid, komt de vrijwilliger steeds meer in beeld. Dit 
leidt ook tot meer aandacht voor bijvoorbeeld privacy en 
veiligheid. Dat is een goede zaak. Vrijwilligerswerk is 
waardevol, maar kent ook risico’s. Zeker in het jeugdwerk is 
sprake van ongelijkwaardige relaties, waarbij (seksuele) 
intimidatie, of zelfs geweld en misbruik op de loer liggen. 
Daarvoor is binnen de Jeugdbond meer aandacht gekomen. Er 
zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vrijwilligers worden erin 
toegerust, er zijn protocollen, en vrijwilligers die een kamp 
gaan leiden, moeten een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen 

Laurens Kroon - directeur 
Janneke van Horssen – administratie Daniël, +16, uitgaven 
Sjaak Jacobse – jeugdwerkadviseur, Zin-in 
Andries Leune – financiële administratie 
Aline van de Maat - +16 jeugdwerkadviseur 
Jaco Stuut – coördinator Koers-vakanties 
Dirk-Jan Nijsink – redacteur Daniël 
Jaco Pons - +12 jeugdwerkadviseur 
Gertrude de Regt - -12 jeugdwerkadviseur 
Liesbeth Rikkers – administratie Koers-vakanties 
Gerda Stroober-Bos – managementassistente, adm. Zin-in 
Marco Verheij – financiële administratie 
Elisabeth van Woudenbergh-Steenstra – coördinator Toerusting 
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overleggen. De Koers-vakanties voldoen aan het keurmerk 
Veilig Jeugdwerk. 
Daarnaast werkt de Jeugdbond aan betere beveiliging van 
persoonsgegevens. 
 

Jeugdwerkdag 
Op 3 juni 2016 organiseerde de Jeugdbond de jaarlijkse 
Jeugdwerkdag in het Wartburg College, locatie Guido de Bres 
in Rotterdam. Tijdens de centrale lezing ging Dirk-Jan Nijsink 
in op het thema weerbaarheid. Mede naar aanleiding van zijn 
boekje over dit thema was als titel voor deze dag gekozen voor 
Stevig in je schoenen. Naast de hoofdlezing waren er diverse 
workshops en werd de jaarvergadering gehouden. Ook dit jaar 
was het een druk bezochte bijeenkomst.  
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Hoofdstuk 3 – Plaatselijk jeugdwerk 
 

-12, werkmateriaal 
Kompas, het materiaal voor kinderclubs, is voor 
leidinggevenden een hulpmiddel bij het maken van de 
Bijbelvertellingen en het programma. In de handleiding staan, 
behalve een schets voor de vertelling, ook suggesties voor 
werkvormen om het met de kinderen te bespreken. Er zijn 
werkboekjes voor jonge kinderen onder de tien jaar en voor 
oudere kinderen. In het jaar 2016 is aandacht gegeven aan 
verschillende thema’s: De ‘Ik ben’ woorden van de Heere Jezus, 
God dienen met blijdschap, Kerstprogramma ‘Immanuël’, 
Vluchtelingen, Pasen en Hemelvaart. 
Nadat in augustus de opzet van de contributie is gewijzigd, 
kozen verreweg de meeste -12 verenigingen daarnaast voor een 
abonnement op Kompas, digitaal of op papier. Kompas heeft 
een oplage van in totaal 4300 exemplaren. 
 

+12, werkmateriaal 
Eind 2015 werd er een enquête uitgezet onder de gebruikers 
van Treffer. Vanuit de resultaten bleek dat Treffer niet 
helemaal aansloot bij de wensen van de gebruikers. Daarom is 
op de Jeugdwerkdag een nieuwe Treffer gepresenteerd. Vanaf 
het seizoen 2016-2017 verschijnen er geen werkboekjes meer, 
maar alleen een handleiding met daarin handreikingen voor een 
inleiding, een bijbelstudie en verwerkingsvormen.  
Ook werd in 2016 een jaarthema gepresenteerd. Alle Treffers 
gingen over het thema: (Nieuw) leven. De volgende nummers 
verschenen: 

1. De schepping 
2. Wedergeboorte 
3. Liefde en seksualiteit 
4. Donatie 
5. Eeuwig leven 

 

 

 
+16, werkmateriaal 
In 2016 heeft de commissie AanZet vijf verschillende 
themapakketten uitgebracht. Zowel bezinnende als praktische 
thema’s kwamen aan bod; Vriendschap, Galaten, Identiteit, 
Geestelijke strijd en Welvaart. Daarnaast heeft de commissie 
ook vier Bijbelstudies over Paulus opnieuw uitgegeven.  
 

Algemeen 
 

Plaatselijk Jeugdwerkoverleg (PJO) 
Hoe blijft de Jeugdbond op de hoogte van wat er speelt in het 
jeugdwerk en waar jongeren en leidinggevenden behoefte aan 
hebben? Door hen te ontmoeten. Dat gebeurt onder andere 
tijdens het Plaatselijk Jeugdwerk Overleg. Ongeveer eens in de 
vijf of zes jaar worden alle gemeenten met aangesloten 
jeugdwerk bezocht. Voorafgaand aan het overleg geven de 
leidinggevenden door middel van een enquête aan hoe de 
verenigingen draaien, op welke punten er advies nodig is of wat 
zij zelf ter tafel willen brengen in het gesprek. Op grond 
daarvan wordt een programma samengesteld, dat voor een deel 
bestaat uit toerusting en voor een deel uit overleg. Het is zowel 
voor de Jeugdbond als voor de plaatselijke gemeenten goed om 
met elkaar in contact te blijven. In 2016 bezochten 
jeugdwerkadviseurs in totaal zeventien gemeenten voor een 
jeugdwerkoverleg. 
 

Spreken op verenigingen 
Het eigene aan een jeugdvereniging is dat leidinggevenden met 
elkaar en bij de oudere vereniging ook samen met de leden, de 
avonden invullen. Dit schept een sfeer van vertrouwelijkheid 
waardoor er ruimte ontstaat om elkaar in het hart te kijken. 
Daarnaast vinden verenigingen het ook prettig om een of twee 
keer per jaar een spreker uit te nodigen met een eigen verhaal 
voor kinderen of jongeren. Als jeugdwerkadviseur kom je niet 
met een uniek verhaal voor kinderen of jongeren. Als je als 
spreker naar een vereniging gaat, kies je meestal een thema 
wat dichtbij jezelf en bij de doelgroep ligt. Je ziet er naar uit 
dat de boodschap van het Woord zal landen in het hart van de 
kinderen of jongeren, maar realiseert je dat je nooit zo dichtbij 
kunt komen als hun eigen leidinggevenden. Het mes snijdt aan 
twee kanten. Je maakt op deze manier kennis met de 
vereniging, met de leidinggevenden, ziet op welke manier zij 
met de groep omgaan en je bent beschikbaar voor vragen. 
Daarnaast probeer je de leidinggevenden te inspireren door 
gebruik te maken van werk en gespreksvormen. In 2016 heeft 
de Jeugdbond zo’n 15 tot 20 verenigingen bezocht. Als spreker 
gaat het hierbij om avonden rondom thema’s zoals bekering, 
bidden, geloof, zelfbeeld, eindtijd, christen-zijn, bijbelstudie 
doen, wel of geen film kijken? Een nieuwe ontwikkeling is dat 
de jeugdwerkadviseurs steeds vaker een verenigingsavond 
bezoeken zonder zelf het thema in te vullen. Gewoon om op de 
‘werkvloer’ leidinggevenden te kunnen coachen en te sonderen 
hoe het met kinderen of jongeren gaat.  
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Hoofdstuk 4 – Landelijk jeugdwerk 
 

Bondsdagen -12 
In mei sluiten de kinderclubs het seizoen altijd af op de 
Bondsdag. Op 21 mei werden op vijf plaatsen Bondsdagen 
gehouden: Aagtekerke, Capelle aan den IJssel, Moerkapelle, 
Nunspeet en Zeist. Het thema was: ‘Wat zal ik doen?’. Vanaf 
het moment dat kinderen ’s ochtends hun kleren aantrekken 
totdat ze ’s avonds bedenken wat ze na het eten nog gaan doen: 
de hele dag door maken kinderen keuzes. God vraagt van jou 
ook een keus: kies wie je dienen wilt. Adam en Eva kozen in het 
paradijs tegen God. Ruth koos door genade voor God. In een 
Bijbelse vertelling en een klankbord werd dit verder 
uitgewerkt. Er werd ook een vrij verhaal verteld dat aansloot 
bij het thema. 
In totaal bezochten ruim 4800 kinderen en leidinggevenden de 
-12 Bondsdagen. 
 

Bondsdagen +12 
Op zaterdag 21 mei werden de +12 Bondsdagen gehouden. Het 
thema van deze bijeenkomsten was: ‘Aan de slag!?’ Wat 
betekent het om christen te zijn? Met de jongeren werd 
nagedacht over Jakobus 1: Niet alleen hoorders, maar ook 
daders van het Woord. Doen kan niet zonder luisteren en 
luisteren kan niet zonder doen. De Heere wil het in Zijn genade 
ook aan kinderen geven. In totaal bezochten ruim 3000 
jongeren de Bondsdagen. 
 

 
 

 
Tienerconferentie 
In de kerstvakantie kwamen ongeveer 50 tieners bij elkaar voor 
de tienerconferentie. Het thema was: Iedereen mag het zien! 
Ik schaam me niet om christen te zijn. Dit thema werd 
uitgewerkt in een aantal ontspannende activiteiten, een 
avondvullend programma onder leiding van Jos Kardol en een 
inleiding door ds. B. Labee. 
 

Winterconferenties 
In februari en maart zijn op zes locaties conferenties 
georganiseerd voor +16 en +21 jongeren. Het thema van deze 
conferenties was: Doelgericht; leven onder Gods leiding. Aan 
de hand van het leven van Jozef is nagedacht over hoe God het 
leven van mensen leidt. Soms zijn dit onbegrepen wegen en 
weten wij niet wat de bedoeling is, maar God bestuurt ons 
leven. Hij heeft een doel met ons leven. Jongeren ervaren de 
conferenties als rustpunten in hun drukke leven. 
 

Check-in 
Op de negen Check-in locaties zijn in 2016 drie avonden 
georganiseerd. Tijdens deze avonden komen verschillende 
thema’s aan bod en worden de avonden op verschillende wijze 
vormgegeven. De thema’s waren: Alle tijd, Vergeef ons en 
Afgeleid. Daarnaast organiseerden verschillende Check-in-
teams een barbecue of een gezellige avond.  
 

Jongerendag 
Eén keer in de twee jaar organiseert de Jeugdbond een +16 
Jongerendag. Het thema van de dag was ‘Jij in 2020’. Jongeren 
vanuit het hele land kwamen naar Hoevelaken om te luisteren 
naar een lezing, workshops te volgen en elkaar te ontmoeten. 
Als je jong bent, kan er in vier jaar tijd veel gebeuren, je staat 
voor veel keuzes die bepalend zijn. Daarom was het goed om 
hier samen over na te denken en ook te zien dat welke plannen 
de mens ook maakt, God uiteindelijk het leven leidt en 
bestuurt. Het belangrijkste is dat we geborgen zijn achter het 
bloed van Christus. 
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Zin-in 
Ook in 2016 zijn weer verschillende Zin-in bijeenkomsten 
gehouden, afwisselend in Gouda en in Amersfoort. Het 
jaarthema van 2016 was ‘De nachtgezichten van Zacharia’. Bij 
de bijeenkomsten in Gouda werd stilgestaan bij de 
nachtgezichten van Zacharia. Bij de bijeenkomsten in 
Amersfoort stonden meer maatschappelijke thema’s als 
‘christelijk leiderschap’ en ‘liefde en seksualiteit’ centraal. Het 
waren stuk voor stuk mooie avonden die ook inhoudelijk door 
de bezoekers - naast ontmoeting natuurlijk - gewaardeerd 
werden.  De avonden werden gemiddeld bezocht door circa 300 
personen. 
 
In oktober vonden twee najaarsconferenties plaats rondom het 
thema ‘De godvruchtige avondmaalsganger’. Met 98 
deelnemers werd twee weekends lang over dit boek van Petrus 
Immens nagedacht. Het behandelen van een belangrijk boek is 
een mooie invalshoek om samen bijbelse thema’s te 
doordenken. 
 

 
 

 
Koers-vakanties 
2016 is een jaar geweest waarin veel is gebeurd. De belang-
rijkste zaken zijn: 
 

• Een nieuwe coördinator is per 1 april begonnen. 

• Het Koers-magazine is volledig opnieuw restylet met 
medewerking van de PR-commissie. 

• In alle PR-uitingen is nu gekozen voor een eenduidige 
en herkenbare huisstijl die ook verwerkt is in eigen 
promotiemateriaal voor Koers. 

• De nieuwe Koers-website is online gegaan. 

• ZomerkampenXtra is opgenomen in Koers onder de 
naam KoersXtra. 

• De Kinderkampen zijn volledig geïntegreerd als sectie 
binnen Koers.  

• De huisstijl is opgefrist met een nieuw logo en een 
eigen label voor de drie doelgroepen. 

• Veilig jeugdwerk is een vast aandachtsgebied 
geworden voor Koers.  
 

 
 
De commissie Koers-vakanties bestaat inmiddels uit ruim 40 
personen. Dankzij hun grote inzet en betrokkenheid was het 
mogelijk om de Koers-vakanties inhoud te geven.  De sectie 
screening is opnieuw samengesteld. Dat heeft geresulteerd in 
een sectie waarin professionals als orthopedagoog, psycholoog 
en mensen met ervaring in het SPH-werkveld een plek hebben 
gekregen. Tevens is een huisarts bereid gevonden om de sectie 
van advies te voorzien als het gaat om combinaties van 
medicijnen en gedrag goed in te schatten. Hierdoor kan er door 
de sectie zorgvuldig een inschatting worden gemaakt of 
aangemelde deelnemers op een verantwoorde manier kunnen 
deelnemen aan de vakantie waarvoor ze zich hebben opgegeven 
binnen de drie doelgroepen.  De sectie KoersXtra organiseert 
zelfstandig de vakanties voor jongeren met een lichte 
zorgvraag. 
 
Bezinning 

In het seizoen 2016 was het thema voor de Bijbelstudies op de 
Koers-vakanties Timotheüs. Voor de verschillende leeftijds-
groepen is de serie uitgewerkt in een nieuwe lay-out. Zowel het 
thema als de vormgeving en uitwerking werden heel positief 
gewaardeerd. Jongeren vonden het thema aansprekend omdat 
Timotheüs ook jong en onervaren was en van Paulus steun, 
liefde en onderwijs ontving. Naar aanleiding van de Bijbel-
studies  hoorden we terug dat er mooie gesprekken ontstonden 
en jongeren hele indringende vragen stelden. We hopen en 
bidden van harte dat de Heere het heeft willen gebruiken en 
dat jongeren Hem mochten leren kennen of mochten worden 
versterkt in het geloof. 
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Hoofdstuk 5 – Toerusting 
 

Algemeen 
De missie van de Jeugdbond ‘verbindt jongeren’ roept de vraag 
op: ‘waaraan verbinden?’ De Jeugdbond heeft niet als 
belangrijkste doel om jongeren aan de Jeugdbond te binden, 
maar aan de lokale gemeente waarin de Heere ze een plekje 
gegeven heeft met het doel om daar Hem te leren kennen. 
Daarom hecht de Jeugdbond veel waarde aan de toerusting van 
alle (kerkelijk) opvoeders rondom jongeren. De Jeugdbond richt 
zicht op hierbij allereerst op het netwerk van leidinggevenden 
in de gemeenten, maar ook steeds meer op kerkenraden en de 
gemeente die om jongeren heen staan. Daarnaast is het 
belangrijk om ouders en gezinnen toe te rusten. 
Hierbij werkt de Jeugdbond nauw samen met het 
Deputaatschap voor Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs. In 
opdracht van dit Deputaatschap heeft in 2016 Elisabeth van 
Woudenbergh de rol van Coördinator Toerusting ingevuld. Zij 
had contact met plaatselijke gemeenten over vragen rondom 
toerusting voor opvoeders en gaf daarbij advies. Indien gewenst 
werd doorverwezen naar organisaties die deze toerusting vorm 
konden geven, zoals de CGO, De Vluchtheuvel of de Jeugdbond. 
Ook gaf ze advies met betrekking tot het opzetten van 
opvoedgroepen voor ouders of moederochtenden. Daarvoor 
werd ook materiaal ontwikkeld in de vorm van themabladen. In 
elk blad wordt een thema behandeld, zoals bijvoorbeeld ‘De rol 
van de vader en de moeder in het gezin’, ‘Regels en grenzen 
stellen’, ‘Mediawijs opvoeden’, of ‘Huisgodsdienst met 
tieners’. In totaal verschenen achttien themabladen. De 
Jeugdbond heeft aan diverse themabladen meegewerkt. 
 
Door middel van een ‘Platform Toerusting’ is er onderling 
overleg tussen de bovengenoemde organisaties over hun 
toerustingsaanbod op het gebied van huwelijk en opvoeding in 
het gezin en de kerk. 
 

Leidinggevenden 
Naast de structurele vorm van het Plaatselijk Jeugdwerk 
Overleg, maakt de Jeugdbond werk van toerusting van 
leidinggevenden. We doen dit laagdrempelig door mee te 
denken, tips te geven via nieuwsbrieven, maar schuiven ook 
regelmatig aan in een overleg met leidinggevenden.  
Om meer te kunnen werken aan het ontwikkelen van 
vaardigheden, is de Jeugdbond enkele jaren geleden gestart 
met een trainingsaanbod gericht op de praktijk van het leiding 
geven aan een vereniging. Deze hebben we geclusterd in een 
basistraining Jeugdwerk en enkele verdiepingstrainingen. In de 
basistraining behandelen we met elkaar een viertal 
onderwerpen. In de verdiepingstrainingen wordt dieper 
ingegaan op één thema. Beide soorten trainingen volgen het 
concept van samen vaardigheden ontwikkelen, ervaringen 
delen en nieuwe inzichten leren toepassen in de praktijk van 
het jeugdwerk. 

In 2016 is de Basistraining gegeven in de gemeenten van  
Veenendaal, Werkendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Apeldoorn en 
Oostkapelle. 
 

 
 

Basiscursus ‘Vertellen is schilderen met woorden’ 
Kinderwerkers hebben vaak geen opleiding gehad in het 
vertellen van een Bijbelverhaal. Toch worden zij geroepen om 
dat op de vereniging te doen. Daarom wordt door de Jeugdbond 
de cursus ‘Vertellen is schilderen met woorden’ aangeboden. 
De cursus, die vier avonden duurt, biedt leidinggevenden de 
basisvaardigheden aan om een vertelling te kunnen doen. 
Tijdens de cursus wordt ook geoefend met het houden van een 
vertelling.  
In 2016 werd de cursus gehouden in Dordrecht en in Ede. 
 

Ouders  
Bij de toerusting van jongeren zijn de ouders een belangrijke 
schakel. Kinderen opvoeden doen ouders niet alleen, maar 
samen met de kerk en de school. De Jeugdbond wil de kennis 
over jongeren en jongerencultuur graag met ouders delen. Eén 
van de manieren waarop dat gebeurt, is het opvoedings-
magazine Eigenwijs. In het magazine komen jongeren, ouders, 
ambtsdragers, deskundigen en andere betrokkenen aan het 
woord over een jongerenthema. In 2016 verschenen twee 
nummers, over ‘Dienen in het gezin’ en ‘De opvoeding van 
pubers’. Het magazine wordt meegestuurd met het 
jongerenblad Daniël.  
 

Basistraining Jeugdwerk 
Een basistraining bestaat uit twee of drie avonden in een 
gemeente, die gevolgd worden met alle mensen die bij het 
jeugdwerk betrokken zijn. Per avond behandelen we twee 
thema’s. Inmiddels is er een aanbod van negen verschillende 
thema’s beschikbaar waaruit gekozen kan worden. Naast de 
veelgevraagde modules ‘Gods Woord voor Jongeren’, ‘Wie ben 
jij als leidinggevende’, ‘Grip op je groep’ en ‘Jeugdwerk is 
teamwork’ zijn in 2016 de modules ‘Inspirerende werkvormen’, 
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‘doeners in de kerk’ en ‘jongeren met een etiketje’ ontwikkeld. 
De laatstgenoemde module rust leidinggevenden toe hoe om te 
gaan met jongeren die een gedrags- of verstandelijke beperking 
hebben. Naast het team van leidinggevenden, doen 
kerkenraadsleden die betrokken zijn bij het jeugdwerk of de 
catechese ook mee met deze training. 
 
Hoe kijken leidinggevenden terug op de Basistraining? 
“Het afgelopen seizoen hebben we binnen de 
verwerkingsvormen ook het 'hart' of de 'handen' van de 
jongeren aangesproken. Ik vind het mooi om te zien hoe 
jongeren zo in hun kracht komen en de kern van de Bijbelse 
boodschap vormgeven in een poster of een lied.” Hanne Snoep 
 
“Voor mij was de winst dat ik door de training merk dat tieners 
prijs stellen op strengere spelleiding, zodat het niet te 
rumoerig wordt tijdens een spel. Ik ben me meer bewust van 
het feit dat je met inzet, energie en durf samen meer kunt 
halen uit de avonden.” Martin Plaisier 
 

Advisering 
Ook in 2016 kwamen er allerlei verschillende vragen binnen bij 
de Jeugdbond. Op allerlei terreinen werd gevraagd om advies 
of hulp. Daarbij valt te denken aan ordeproblemen, 
programma-invulling en teamsamenwerking. Bij verschillende 
gemeenten en verenigingen ging een van de jeugdwerk-
adviseurs op bezoek. Andere vragen werden per mail of 
telefonisch beantwoord. 
 

 
 

Gemeenten 
Als het goed is, ervaren kinderen en jongeren de gemeente als 
een warm nest. Dat is niet vanzelfsprekend in een tijd van 
individualisme. Ook in de kerk is de beweging zichtbaar dat we 
steeds meer hechten aan onze eigen vrijheid en dat we minder 
verantwoordelijkheid voelen voor elkaar. Daarom is het goed 
om ook de gemeente toe te rusten rondom de functie die zij 
heeft in het verbinden van jongeren. In veel gemeenten wordt 

de zorg om jongeren die afhaken bij de kerk, gevoeld. Heel lang 
is zo’n proces voor veel gemeenteleden onzichtbaar. Totdat 
zondags meegedeeld wordt dat een jongere zich onttrokken 
heeft aan de gemeente.  
 
Door medewerking te verlenen aan gemeenteavonden, 
probeert de Jeugdbond gemeenten toe te rusten. Liefst in een 
setting waarbij er tijdens de gemeenteavond ruimte is om 
volwassenen en jongeren met elkaar in gesprek te brengen. 
Thema’s waarvoor de jeugdwerkadviseurs gevraagd worden 
hebben vrijwel altijd een link op het vergroten van de 
betrokkenheid op elkaar, op de gemeente en op de Heere en 
Zijn dienst. Voorbeelden uit 2016 waren o.a. gemeenteavonden 
over het lezen van de Bijbel, huisgodsdienst met tieners, 
verbinding verbroken?, de gemeente rondom jongeren.  
 
Een andere vorm van toerusting in de gemeente betreft het 
bijdragen aan de thema-avond bij de catechese. In steeds meer 
gemeenten wordt een start- of afsluitingsbijeenkomst 
georganiseerd met alle catechisanten. Soms rondom een van de 
punten de geloofsleer, maar vaker rondom een onderwerp dat 
kerkelijk opvoeders als zorgwekkend of belangrijk ervaren. 
Denk hierbij aan ‘jij en de gemeente’, ‘omgang met nieuwe 
media’, ‘Bijbellezen’. Voor onze jeugdwerkadviseurs is het de 
uitdaging om, ondanks het ‘verplichte karakter’ van de 
catechisatie toch dichtbij jongeren te komen.  
 
Waar de gezamenlijkheid ook ervaren wordt, is als gemeenten 
besluiten om een bezinningsavond te organiseren rondom de 
vraag: ‘hoe verbinden we alle jongeren aan de gemeenten’. Bij 
deze avonden wordt iedereen, die betrokken is bij de zorg voor 
jongeren in de gemeente, uitgenodigd. Met elkaar wordt 
nagegaan welke zorgen er zijn en of die ook concreet gemaakt 
kunnen worden. Gaat het om specifieke groepen in de 
gemeenten? Welke contacten zijn er op dit moment wel 
mogelijk? In nauw overleg met de kerkenraad is een dergelijke 
bezinning meestal het startsein om op een georganiseerde 
wijze na te gaan hoe de zorg voor alle jongeren in de praktijk 
functioneert en welke aandachtspunten hierbij zijn. De 
Jeugdbond is bij deze jeugdbeleid-trajecten adviserend 
betrokken, probeert kennis en ervaringen uit andere 
gemeenten in te brengen en gaat hierbij na welke opties 
passend en haalbaar zijn binnen de gemeente.  
Een van de mogelijke oplossingen om de verbinding in 
gemeenten te laten toenemen is het aanbieden van mentoraat 
voor jongeren in de gemeenten. Hierbij wordt elke jongere, 
aanvullend op het jeugdwerk, gekoppeld aan een mentor uit de 
gemeente. Het idee is hierbij is dat er een breder netwerk in 
de gemeente ontstaat rondom jongeren wat op termijn 
waardevol kan zijn. 
Diverse gemeenten zijn inmiddels hiermee gestart; de 
ervaringen tot nu toe zijn positief. 
 
Als onderdeel van de bezinning op het netwerk rondom 
jongeren wordt in steeds meer gemeenten ook de vraag 
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gesteld: ‘hoe veilig is de manier waarop wij met jongeren 
omgaan?’. Er is een bewustwording ontstaan dat de op zich 
positieve ontwikkeling dat jeugdwerk steeds persoonlijker en 
relationele wordt, ook een schaduwzijde kan hebben in de vorm 
van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De Jeugdbond vindt 
het een goede ontwikkeling dat deze vragen gesteld worden en 
dat er in diverse gemeenten een bezinning gestart is. Met de 
instrumenten vanuit het project Veilig Jeugdwerk en de 
ervaringen die opgedaan zijn met Veilig Jeugdwerk traject 
rondom Koers-vakanties, is de Jeugdbond een gesprekspartner 
in deze trajecten. 
 

Vader-zoondriedaagses 
In de herfstvakantie van 2016 heeft  de Jeugdbond opnieuw zo’n 
35 vaders met hun zonen toegerust tijdens twee vader-
zoondriedaagses. Vanuit de Jeugdbond werden deze 
driedaagses geleid door resp. Laurens Kroon en Sjaak Jacobse. 
Inhoudelijk werd het ervaringsgericht leren ingebracht door 
Karel Post van Outback Explorers. Deze activiteit heeft een 
vaste plaats gekregen in het programma van de Jeugdbond en 
blijven voorzien in een behoefte. 
De vader-zoondriedaagses werden in 2016 gewaardeerd met 
een 8,3. 
 

 
 

Kerkenraden 
In 2016 is de Jeugdbond gestart met een praktische 
Toerustingsbrief voor ambtsdragers in de gemeente. Deze 
wordt gestuurd naar de contactpersoon voor jongeren en 
jeugdwerk in de kerkenraden. Via deze contactpersoon wil de 
Jeugdbond rondom toerusting de kerkenraden inhoudelijk 
adviseren en ook af en toe polsen wat er speelt in de 
gemeenten. 
 
Via kerkenraden@jbgg.nl of via een telefoontje is in 2016 met 
diverse kerkenraden contact geweest rondom vragen die 
gesteld zijn. Sommige van deze vragen konden direct 
beantwoord worden, een aantal keer vergde dit een 

uitgebreider advies en is er een belafspraak gemaakt of is een 
jeugdwerkadviseur langs gegaan om in gesprek te gaan met de 
kerkenraad. Een ontwikkeling die hierbij gezien wordt, is dat 
vooral in kleine gemeenten in de stad behoefte is aan advies 
hoe kerkenraden jongeren aan de gemeente kunnen binden. Dit 
ondanks het feit dat er vaak nauwelijks meer sprake is van een 
functionerende jeugdvereniging. En juist in deze gemeenten is 
het goed om toekomstgericht hoop te bieden. Wij moeten ons 
niet al te veel zorgen maken over de aantallen als de Koning 
van de kerk zelf zegt: daar waar er twee of drie in Mijn Naam 
vergaderd zijn, daar zal Ik in het midden zijn’. Wel mag een 
gemeente goed nadenken over de binding van jongeren aan de 
gemeente, ook met het oog op de toekomst van de kerk. 
 
In 2016 is de Jeugdbond in diverse gemeenten op een meer 
structurele wijze begeleiding geboden aan kerkenraden of 
commissies die in opdracht van een kerkenraad de zorg voor 
alle jongeren in ogenschouw nemen. Dit was onder andere het 
geval in Goes, Moerkapelle, Woerden en Groningen.  
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Hoofdstuk 6 – Communicatie 
 

Publicaties 
De Jeugdbond is geen uitgeverij. De publicaties die de 
Jeugdbond uitgeeft, zijn direct terug te voeren op de missie 
van de Jeugdbond om jongeren te verbinden aan Gods Woord 
en de kerk. In een tijd waarin de manier van communiceren 
enorm verandert, geeft de Jeugdbond twee magazines uit en 
publiceert ook regelmatig een aantal boeken voor jongeren. 
 
In 2016 gaf de Jeugdbond twee boeken uit: 

• Ds. G.J. van Aalst, e.a., Vast geloof. Bijbels dagboek voor 
jongeren over de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eer al 
verscheen er een dagboek over de Heildeberge 
Caechismus. In lijn met dit dagboek verscheen het 
dagboek over de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Aan deze 
uitgave werkten verschillende predikanten, ambtsdragers 
en jeugdwerkers mee. 
 

• Ds. W. Visscher, Jona (Serie Kleine Profeten)   
Voor verenigingen en Bijbelstudiekringen verscheen dit 
Bijbelstudieboekje. Het is een logisch opgebouwd boekje 
met informatie en Bijbelstudie-vragen. Het is het tweede 
boekje in een serie met Bijbelstudies over de kleine 
profeten. Eerder verscheen Hoséa. 

 
Naast deze boeken, bracht de Jeugdbond ook een nieuwe versie 
uit van het Bijbelleesplan van Robbert Muray MacCheyne. Ook 
biedt deze Bijbelwijzer informatie en handvatten voor het 
lezen van de Bijbel. Naast deze uitgave verscheen er ook 
Bijbellegger met leesvragen voor het dagelijks lezen van de 
Bijbel. 
 

Daniël 
Voor jongerenmagazine Daniël was 2016 een bijzonder jaar. 
Het jongerenblad bestond zeventig jaar. Het jongerenblad 
verscheen op 21 juni 1946 voor de eerste 
keer. Ds. A. Verhagen nam het eerste 
exemplaar in ontvangst. Ook na zeventig 
jaar wordt in Daniël de weg gewezen naar 
Christus. Het belang van bekering en 
geloof, als werk van God in het leven van 
gedoopte jongeren, heeft een belangrijke 
plaats in het jongerenblad. Ook wil de 
redactie jongeren toerusten om als jonge 
leden van de kerk in de seculiere 
samenleving een weg te zoeken. 
 
 
In een speciaal jubileumnummer stond de redactie van Daniël 
stil bij het jubileum. Het jubileum was ook aanleiding voor een 
grote abonneewerving. De afgelopen jaren nam het 
abonneeaantal van Daniël steeds af. De vanzelfsprekendheid 
om als gezin met opgroeiende kinderen een abonnement op 

Daniël te hebben, is verleden tijd. Met een grote 
abonneewerving heeft Daniël gewerkt aan het vermeerderen 
van het aantal abonnees en het vergroten van de 
naamsbekendheid onder jongere generaties. 
 
In 2016 stond de redactie van Daniël onder 
leiding van ds. G.W.S. Mulder als 
hoofdredacteur en was de eindredactie in 
handen van Dirk-Jan Nijsink. Binnen de 
redactie is gewerkt aan 
professionalisering. Daarnaast is er een 
speciale tienerredactie gevormd, die zich 
bezig houdt met het schrijven van 
artikelen voor tieners. 
 

Project Filippus 
Bijbellezen en de kracht van de dagelijkse omgang met Gods 
Woord zijn belangrijke thema’s voor de Jeugdbond. Binnen het 
project Filippus vraagt de Jeugdbond aandacht voor Bijbellezen 
en Bijbelstudie in het jeugdwerk. Een geopende Bijbel vormt 
het hart van het jeugdwerk. Jongeren hebben het nodig om bij 
de hand genomen te worden bij het lezen van de Bijbel. De 
vereniging moet een plaats zijn waar jongeren ook leren om de 
Bijbel te lezen. Tegelijk ervaren veel leidinggevenden hoe 
moeilijk het steeds weer is om in de praktijk met jongeren de 
Bijbel te openen en het Woord dichtbij jongeren te brengen. 
 
Om deze reden is de Jeugdbond in 2016 begonnen met het 
geven van de cursus ‘Bijbelstudie op de vereniging’. Deze 
cursus, van drie avonden, werd voor het eerst gegeven in 
januari en februari in Dordrecht. In oktober en november werd 
de tweede cursus gegeven in Apeldoorn. Deelnemers leren in 
deze cursus om door middel van vragen te stellen een goede 
observatie, interpretatie en toepassing te maken van een 
Bijbelgedeelte. Daarnaast leren ze gespreksvaardigheden om 
met jongeren de Bijbel te lezen en te bestuderen op het niveau 
van de jongeren. Deelnemers hebben deze cursus als zeer 
waardevol ervaren.  
 

Nieuwe media 
In 2016 heeft de Jeugdbond gebruik gemaakt van sociale 
media, zoals Facebook. Via dit medium werden aankondigingen 
voor activiteiten gedeeld, maar ook terugblikken op 
activiteiten met leidinggevenden en jongeren. Het medium 
werd actief in gezet om het verhaal van de Jeugdbond te 
vertellen. 
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Website 

Tijdens de Jeugdwerkdag werd de nieuwe website van 
Jeugdbond gepresenteerd. Op deze website is een scheiding 
gemaakt tussen informatie voor jongeren en informatie voor 
opvoeders rondom jongeren. Op deze manier kan de Jeugdbond 
op een betere manier informatie delen. Ook de koppeling met 
sociale media is eenvoudiger, waardoor aankondigingen, blogs 
en andere berichten op een eenvoudige manier gedeeld kunnen 
worden. 

 

Nieuwsbrieven 
Via de website kunnen op een eenvoudige manier 
nieuwsbrieven worden verzonden. Deze nieuwsbrieven worden 
met enige regelmaat verzonden naar leidinggevenden, kerken-
raden en jongeren. 
In deze nieuwsbrief wordt informatie opgenomen over geplande 
activiteiten, worden producten gedeeld en nieuwsberichten 
gedeeld. 
 

Klachten 
De Jeugdbond is een open organisatie en ziet iedere klacht als 
een moment om kritisch naar het eigen handelen te kijken. 
Klachten geven ook altijd een stukje gratis advies. Op de 
website van de Jeugdbond is een klachtenprocedure te vinden.    
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Hoofdstuk 7 – Samenwerking 
 
Lectoraat Nieuwe media  
‘Welke rol hebben nieuwe media in de leiderschapsrelatie 
tussen bijvoorbeeld een leidinggevende van een vereniging of 
een catecheet en de jongeren aan wie leiding gegeven wordt?’ 
‘Op welke manier kun je als predikant of kerkenraadslid op een 
verbindende manier het mediagedrag van jongeren of 
gemeenteleden ter sprake brengen?’  
Voor veel opvoeders in de kerk is nieuwe media een struikelblok 
in de relatie met jongeren. De zorgen die opvoeders hebben 
zijn legitiem. Maar wil dit echt leiden tot een mediawijs gedrag 
bij jongeren, dan is er meer nodig dan alleen waarschuwen. Om 
de ‘hoe-vraag’ te kunnen beantwoorden heeft de Jeugdbond in 
de persoon van Sjaak Jacobse binnen het lectoraat Nieuwe 
Media onderzoek gedaan naar de manier waarop jongeren en 
hun leiders in de kerk nieuwe media gebruiken en waarderen. 
Hiervoor zijn via het reformatorisch voortgezet onderwijs en de 
diverse jongerenorganisaties van de kerken uit deze achterban 
in totaal 3000 enquêtes ingevuld door jongeren en 2000 door 
leiders in de school en in de kerk1.   
Daarnaast heeft de Jeugdbond via dit lectoraat bijgedragen aan 
vijf praktische handreikingen voor ouders en iedereen die met 
kinderen en jongeren werkt. Per handleiding wordt de behoefte 
aan het gebruik van media beschreven ten opzichte van de 
normale ontwikkeling van een kind of jongere. Waarom slaan 
Instagram en Snapchat zo aan? Verder worden veel adviezen 
gegeven aan opvoeders over de manier waarop ze met kinderen 
en jongeren in gesprek kunnen gaan over hun mediagebruik.  
 

 
 
CGO 
Toerusting van ouders is een van de speerpunten van de 
Jeugdbond. Waar mogelijk werken we daarbij samen met 
andere initiatieven die dit doel hebben. Op verzoek van de CGO 
heeft de Jeugdbond in 2016 opnieuw geparticipeerd in de 

                                                      
1 De resultaten van deze onderzoeken zijn beschikbaar via 
http://bit.ly/2pbGAdx  

opvoedcursus van de CGO. Concreet gebeurde dit door als 
spreker het land in te gaan rondom de thema’s ‘Mediawijs 
opvoeden’ of ‘De leefwereld van mijn kind/tiener’. 
 

Dwarsverbanden 
Binnen de Gereformeerde Gemeenten en de gereformeerde 
gezindte zijn meer organisaties die zich richten op de zorg voor 
jongeren. De Jeugdbond hecht aan afstemming en zo mogelijk 
aan samenwerking. In de achterliggende jaren kreeg dat op 
verschillende manieren vorm: 

- Via het deputaatschap KGJO. Er wordt rond opvoe-
dingsvraagstukken samengewerkt via het Platform 
Toerusting van KGJO. Met de Werkgroep Gezin wordt 
samengewerkt op het terrein van het gezin en van de 
toerusting rond nieuwe media. 

- Via de classis Rotterdam. In de classis Rotterdam 
functioneert een commissie ‘Jeugd en Gezin’, die 
aandacht besteedt aan de bezinning op en zorg voor 
jongeren en hun gezinnen. De Jeugdbond heeft in deze 
commissie een adviserende rol en participeert 
regelmatig in bezinningsbijeenkomsten van de classis. 

- Via de CGO. De Jeugdbond verzorgt standaard de 
avond over omgaan met media in het gezin van de 
CGO-P (opvoed)cursus. Daarnaast denkt de Jeugdbond 
via de CGO werkveldcommissie mee met het beleid en 
de vertaalslag naar de praktijk van de CGO-
opleidingen. Ook wordt in samenwerking met de CGO 
nagedacht over afstudeerprojecten of stages bij de 
Jeugdbond. 

- Via de Erdee Mediagroep. De Jeugdbond verzorgt eens 
in de maand de Punt-uit pagina van de krant.  

- Via het lectoraat ‘Nieuwe media in vorming en 
onderwijs’. Door participatie in de kenniskring van het 
lectoraat werd meegedacht en meegedaan. 

  

http://bit.ly/2pbGAdx


Jaarverslag 2016 
 

 

Hoofdstuk 8 – Financieel verslag 
 

Inleiding 
Voor 2016 was voor de jeugdbond opnieuw een begroting 
opgesteld, waarin de financiële consequenties van de 
beleidsvoornemens op het gebied van toerusting en uitbreiding 
van het jeugdbeleid verwerkt zijn. Die beleidsvoornemens 
leiden ertoe dat in de jaren 2015 t/m 2017 een groot deel van 
de bestaande (bestemmings)reserves ingezet zullen worden.  
 
De exploitatie van de Jeugdbond kwam in 2016 uit op een tekort 
van bijna € 204.000.  
In de begroting was een tekort voorzien van € 250.000. Van het 
tekort is – per saldo - € 91.000 ten laste van de 
bestemmingsreserves gebracht en € 113.000 ten laste van de 
overige reserves.  
Uit deze cijfers blijkt dat het financiële eindresultaat gunstiger 
uitkomt dan de begroting was voorzien. Per saldo werd € 64.000 
minder ten laste gebracht van de bestemmingsreserves. Dit 
heeft voor een deel te maken met het positieve resultaat van 
de Koers-vakanties, dat is toegevoegd aan de bestemmings-
reserve ‘Koers-vakanties’. 
Er moest echter wel € 18.000 meer dan begroot uit de overige 
reserves worden geput. Dit laat zien dat aandacht besteed moet 
worden aan de structurele exploitatie van de Jeugdbond. 
 

Baten uit fondswerving 
Een belangrijk uitgangspunt voor de (meerjaren)begroting was 
dat voor de structurele activiteiten van de jeugdbond een 
sluitende exploitatie noodzakelijk is. De bijdragen van 
kerkenraden zijn in 2016 ten opzichte van 2015 met ongeveer € 
4.000 gestegen.  
Dat is reden om dankbaar voor te zijn. We moeten echter ook 
vaststellen dat niet alle kerkenraden de door de Generale 
Synode van 2014 geadviseerde bijdrage van € 3,00 per (doop)lid 
bijdragen. Om in de komende jaren een tekort op de structurele 
exploitatie van de jeugdbond  te voorkomen is verdere 
verhoging van de opbrengsten uit  fondswerving noodzakelijk. 
De overige opbrengsten uit fondswerving waren weliswaar € 
8.000 lager dan in 2015, maar € 11.000 hoger dan begroot. Ook 
daarvoor past ons dankbaarheid. 
 

Activiteiten 
In de begroting was voor Daniël een tekort van € 19.000 
voorzien. Bij het opstellen van de begroting was bekend dat 
daarvoor hogere inkomsten óf lagere lasten gerealiseerd 
moesten worden. Mede door een actieve wervingscampagne 
waren de inkomsten € 7.500 hoger dan begroot. De lasten waren 
echter ook hoger dan begroot. Daardoor is het tekort 
uiteindelijk uitgekomen op € 25.000. 
 
De exploitatie van de Koers-vakanties, Kinderkampen en de 
vakanties voor jongeren die extra begeleiding nodig hebben, 
laat een positief eindresultaat van € 35.000 zien. Belangrijkste 

factoren waren de toename van het aantal deelnemers en de 
tijdige annulering van kampen waarvoor te weinig 
aanmeldingen binnen kwamen. Met een financiële omvang van 
ruim € 825.000 maken deze activiteiten een groot deel uit van 
de exploitatie van de Jeugdbond. Door de jaarlijkse kampactie 
kon ruim € 48.800  afgedragen worden aan ZGG en Bonisa-
zending. 
 

Betaalde activiteiten 
Uitgangspunt is dat de kosten voor betaalde activiteiten 
volledig worden gedekt door bijdragen van de deelnemers. De 
kosten voor de +16 winterconferenties, de tienerconferentie, 
de bijbelstudieconferentie en de vader-zoon-driedaagses 
werden in 2016 zo goed als volledig gedekt door de opbrengsten 
voor deze activiteiten. Voor de Zin-in-activiteiten waren de 
opbrengsten ruim € 4.000 hoger dan de lasten. Ten behoeve van 
de toerusting van leidinggevenden werd onder de betaalde 
activiteiten één nieuwe activiteit opgenomen: een 
verdiepingsconferentie voor leidinggevenden, waarvoor de 
kosten € 1.800 hoger waren dan de opbrengsten.  
 
De netto opbrengst van verkopen en uitgaven van boeken kwam 
in 2016 uit op € 14.000.  
In de begroting was uitgegaan van een resultaat van € 15.000. 
 
De +16 jongerendag heeft uiteindelijk € 16.500 gekost. Dit 
heeft met diverse factoren te maken. De belangrijkste zijn dat 
door omstandigheden uitgeweken moest worden naar een 
(veel) duurdere locatie en dat er uiteindelijk een lagere 
opkomst was dan begroot. 
 

Besteding ten laste van de bestemmingsresreves 
In de begroting voor 2016 was € 155.000 opgenomen voor 
activiteiten ten laste van de bestemmingsreserves Toekomst 
voor de Kerk en Uitbreiding jongerenzorg (vanuit de 
jeugdwerkactie In het hart, in het oog). Door noodzakelijke 
inzet voor andere, structurele activiteiten, konden niet alle 
voorgenomen activiteiten worden gerealiseerd. Dat geldt met 
name voor de specifieke aandacht voor afzonderlijke 
doelgroepen, het uitbrengen van een uitgave rond jeugdbeleid 
en de realisatie van een tiener-driedaagse rond weerbaarheid. 
Uiteindelijk is in 2016 € 113.000 besteed. Van dit geld is onder 
andere een nieuwe website gerealiseerd, geïnvesteerd in de 
begeleiding van gemeenten op het terrein van jongerenzorg, 
een impuls gegeven aan de toerusting van bijvoorbeeld 
leidinggevenden (jeugdwerktraining), bijgedragen aan de 
aandacht van het deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en 
Onderwijs voor de toerusting van ouders, en deelgenomen aan 
het Lectoraat Nieuwe Media van Driestar Educatief/Erdee 
Mediagroep. 
 

Nieuw contributiesysteem 
De invoering van een nieuw contributiesysteem leidde tot een 
lagere opbrengst van € 7.000. Daar staan echter lagere kosten 
voor drukwerk van werkmateriaal tegenover. We vertrouwen er 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na verwerking exploitatiesaldo)

31 december 2016 31 december 2015

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 47.153                      64.393                      

Financiële vaste activa 1.198.423                1.274.924                

1.245.576                1.339.317                

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 19.760                      25.175                      

Vorderingen 112.416                   108.390                   

Liquide middelen 187.127                   188.110                   

319.303                   321.674                   

1.564.879             1.660.992                

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Continuïteitsreserve 700.000                   700.000                   

Bestemmingsreserves 438.795                   529.616                   

Overige reserve 106.454                   219.344                   

1.245.249                1.448.960                

SCHULDEN

Overlopende belastingen en sociale lasten 46.073                      38.597                      

Overlopende passiva 273.557                   173.435                   

319.630                   212.032                   

1.564.879             1.660.992                

graag op dat het nieuwe contributiesysteem beter aansluit bij 
de wensen van de verenigingen. 
 

Rentebaten 
Het besluit om de in het verleden gevormde bestemmings-
reserves te gaan besteden, leidt tot een steeds lager bedrag 
aan liquide middelen. Dat heeft negatieve gevolgen voor de 
renteopbrengsten. Daarnaast daalden de rentetarieven. De 
renteopbrengsten waren in 2016 € 8.500 lager dan in 2015, maar 
wel conform de begroting voor 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beheerslasten 
De beheerslasten waren in 2016 op hoofdlijnen conform de 
begroting. Wel zijn de kosten voor automatisering hoger dan 
begroot. Dit heeft te maken met het vereffenen van kosten die 
in het verleden zijn gemaakt in het bredere verband van het 
Centraal Bureau Gereformeerde Gemeenten (CBGG). Daarnaast 
is er geïnvesteerd in een nieuwe website, waardoor de kosten 
hoger waren dan begroot. De kosten voor de website zijn ten 
laste gebracht van de in het verleden gevormde bestemmings-
reserves. 
 
In 2016 is samen met andere organisaties in het CBGG een 
offertetraject ingezet voor de accountantswerkzaamheden. Dit 
heeft geleid tot de keuze van een nieuwe accountant: Van Ree 
Accountants uit Doorn. Voor de Jeugdbond leidde dit tot een 
besparing van circa € 3.000 per jaar. 
De accountant heeft de jaarrekening 2016 gecontroleerd en 
daarbij een goedkeurende verklaring afgegeven.  
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EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2016 EN BEGROTING 2017

 

 Uitkomst Begroting Uitkomst Begroting

2015 2016 2016 2017

€ € € €

O P B R E N G S T E N

Opbrengsten uit betaalde activiteiten 1.229.027  1.164.000  1.251.024  1.250.000  

Opbrengsten uit overige activiteiten 126.869     73.000      133.771     96.000      

Baten uit eigen fondswerving 546.776     527.000     543.378     535.000     

Opbrengsten driejaarlijkse jeugdwerkactie 5.496-        -               -               -               

Overige baten 2.550          2.000          528              -               

Totaal opbrengsten 1.899.725  1.766.000  1.928.701  1.881.000  

K O S T E N  VO O R  A C T I V I T E I T E N

Kosten voor betaalde activiteiten 1.235.318  1.168.000  1.222.632  1.239.000  

Kosten voor overige activiteiten 133.465     82.000      137.633     62.000      

Kosten en afdrachten driejaarlijkse jeugdwerkactie 30.755-      -               -               -               

Totaal kosten voor activiteiten 1.338.028  1.250.000  1.360.265  1.301.000  

B E H E E R S L A S T E N

Personeelskosten 707.883      729.000      723.373      729.000      

Huisvestingskosten 57.349        60.000        58.334        60.000        

Afschrijvingskosten 12.776        17.000        17.240        16.000        

Overige bedrijfskosten 126.345      107.000      126.631      110.000      

Kosten voorlichting en fondswerving 13.739        15.000        12.958        15.000        

Subtotaal beheerslasten 918.092      928.000      938.536      930.000      

Af: doorberekende beheerslasten 148.727      146.000      147.827      205.000      

Totaal beheerslasten 769.366      782.000      790.709      725.000      

F I N A N C I E L E  B A T EN  E N  L A S T E N

Financiële baten en lasten 27.069        16.000        18.562        20.000        

Exploitatiesaldo 180.600-     250.000-     203.711-     125.000-      

MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES

Mutatie bestemmingsreserve Toekomst voor de kerk 100.000-      105.000-      72.000-        -55.000

Mutatie bestemmingsreserve Uitbreiding 

jongerenzorg

4.741-          50.000-        40.000-        -50.000

Mutatie bestemmingsreserve Koers vakanties 3.862-          -                   24.239        -                   

Onttrekking overige bestemmingsreserves 6.363-          -                   3.060-          -                   

114.966-      155.000-      90.821-        105.000-      

Onttrekking overige reserves -65.634 -95.000 -112.890 -20.000 
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Hoofdstuk 9 – Vooruitblik en afronding 
 

Vooruitblik (begroting 2017) 
De begroting voor 2016 voorziet in een tekort van € 125.000, 
waarvan € 105.000 betrekking heeft op de activiteiten op het 
gebied van toerusting en uitbreiding van het jeugdbeleid. Dit 
bedrag komt in mindering op de bestemmingsreserves die in 
voorgaande jaren gevormd zijn uit de opbrengsten van de 
driejaarlijkse jeugdwerkacties. Resteert een tekort van € 
20.000 dat bij ongewijzigde omstandigheden in mindering moet 
komen op de overige reserve.  
De hoogte van deze reserve is in 2016 verminderd tot bijna € 
106.000. Het moge duidelijk zijn dat deze ontwikkeling om 
verdere bijsturing vraagt. 
 
Mede met het oog op het belang van een structureel sluitende 
exploitatie van de Jeugdbond adviseerde de Generale Synode 
van 2016 een jaarlijkse bijdrage van het Deputaatschap voor 
Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs voor het werk van de 
coördinator toerusting. In de begroting voor 2017 is hiermee al 
rekening gehouden. 
Daarnaast adviseert de Generale Synode de gemeenten de 
komende drie jaar de kerkelijke bijdrage aan de Jeugdbond te 
verhogen van € 3 naar € 3,25. 
 

 
 
In het laatste kwartaal van 2016 kon een structurele besparing 
op de drukkosten voor Daniël worden gerealiseerd. In de 
begroting voor 2017 is daardoor een verwacht overschot van € 
10.000 voor de exploitatie van Daniël opgenomen. 
Verder verwacht de Jeugdbond kostenbesparingen op het 
terrein van personeelslasten. Helaas is dit laatste nodig. Liever 
zou juist worden geïnvesteerd in extra menskracht om het 
toenemende werk aan te kunnen. Nu zullen kostenbesparingen 
noodzakelijkerwijs leiden tot scherpere keuzes in de 
activiteiten en diensten die de Jeugdbond aanbiedt. Hierop 
zullen bestuur en team zich in 2017 nader bezinnen. 
 

Per saldo is al het werk in 2016 ook weer financieel mogelijk 
geweest. Dit is niet alleen resultaat van goed financieel beleid, 
maar is zeker ook mogelijk gemaakt door de enorme inzet van 
de vele vrijwilligers die hun werk pro Deo doen. We willen hen, 
én allen die het landelijk jeugdwerk financieel steunen, 
hartelijk danken voor hun betrokkenheid en steun. We zien 
ernaar uit dat dit in 2017 niet anders zal zijn. 
 

Contributiemodel 
Tijdens de jaarvergadering werd een plan gepresenteerd om 
een wijziging in de contributiestructuur door te voeren. Het 
lidmaatschap wordt verdeeld in twee gedeelten: een 
basislidmaatschap en een aanvullend werkmateriaal 
abonnement. Met het basislidmaatschap ontvangt de vereniging 
advies en begeleiding van de jeugdwerkadviseurs. Wanneer het 
werkmateriaalabonnement wordt afgesloten ontvangt de 
vereniging ook het werkmateriaal (digitaal of gedrukt). 
De praktijk laat zien dat de meeste verenigingen beide 
abonnementen afsluiten. 
 

Vooruitblik 2017 
In 2017 wil de Jeugdbond veel aandacht besteden aan het 
vertellen van ‘het verhaal’. Wat doet de Jeugdbond precies, 
waarom doen we het, waarom doen we het op deze manier? Zo 
willen we graag onze diverse doelgroepen (jongeren, 
leidinggevenden, kerkenraden, ouders, achterban) inspireren 
en motiveren. Daarnaast zoeken we naar nog laagdrempeliger 
contact met onze doelgroepen. Onder andere door community-
vorming met bijvoorbeeld leidinggevenden en ouders of rond 
bepaalde activiteiten/producten. De digitale communicatie 
blijft daarbij aandacht vragen, maar we blijven ook werken aan 
concreet ingevuld materiaal voor kinderen, jongeren, 
leidinggevenden en ouders. 
 

Reformatie 500 jaar 
In 2017 is het 500 jaar geleden dat – waarschijnlijk door de 
pedel van de universiteit, en niet door Maarten Luther – de 95 
stellingen aan de deur van de slotkapel van Wittenberg werden 
geslagen. Dit zette een ontwikkeling in gang die wij later de 
Reformatie zijn gaan noemen. Dat de Reformatie een van onze 
belangrijkste inspiratiebronnen is, behoeft geen betoog. We 
doen nogal eens een beroep op Calvijn of Luther. Onze 
belijdenissen stammen ook uit die tijd. Door middel van de 
dagboeken ‘Houvast’ en ‘Vast geloof’ hebben we in de 
achterliggende jaren geprobeerd de belijdenis dichter bij 
jongeren te krijgen. Van harte volgen we deze gereformeerde 
lijnen. Het goud van de Reformatie overdragen aan jongeren, 
past nadrukkelijk bij onze missie. Bovendien kan de kerk altijd 
weer een scheutje reformatie gebruiken. Als Jeugdbond 
besteden we graag aandacht aan Reformatie 500 jaar. 
 

Jeugdwerkactie 
In 2017 worden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe 
jeugdwerkactie, die eind 2017 van start gaat en in 2018 wordt 
afgerond. De jeugdwerkactie zal aandacht besteden aan  
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onderwijsinitiatieven in Pakistan, India en Nigeria. Er is een 
actiemedewerker aangetrokken, Anne bal uit Ede, die twee 
dagen per week een belangrijke bijdrage levert aan de 
voorbereidingen voor de actie. Samen met de actiecommissie 
werkt zij aan op de actieinstructieavonden, die medio oktober 
2017 zullen worden gehouden. Dan hopen we de fakkel van de 
actie over te dragen aan de verenigingen, die in de periode erna 
in de gemeenten de jeugdwerkactie zullen vormgeven.  
 

 
 

Dataveiligheid 
Als Jeugdbond gebruiken we veel persoonsgegevens, die we 
verzamelen, opslaan, verwerken, verspreiden. Dat is deels 
gevoelige informatie, waarmee de Jeugdbond zorgvuldig dient 
om te gaan. De Wet Meldplicht Datalekken rekent hoge boetes 
als er sprake zou zijn van een datalek. Een vrijwilliger gaat in 
2017 aan de slag om de veiligheidsrisico’s bij de Jeugdbond te 
inventariseren en maatregelen voor te stellen. We hopen dat 
zijn inspanningen veel opleveren en datalekken zullen 
voorkomen. 
 

 

Tot slot 
De Bijbel bevat bemoedigende geschiedenissen met het oog op 
het werk in de kerk. Wanneer de discipelen in Johannes 21 vers 
1-14 vastlopen met hun eigen kunnen, staat er een Vreemdeling 
op de oever die hen daarmee confronteert en hen een andere 
weg wijst, tegen vlees en bloed in. In die weg vangen ze niet 
alleen vis, maar vinden ze ook Jezus, Die Zich hier openbaart 
als de opgestane Levensvorst, Die alle macht heeft in de hemel 
en op de aarde. Het is de Heere! Hij had hun vangst niet nodig, 
maar gebruikt hun vis wel. Dat is een hele les… Wij zijn maar 
onmachtige vissers in het jeugdwerk. Het is nodig dat we 
daaraan worden ontdekt. Wat een wonder om dan ook te 
ervaren dat er Eén is Die alles in de hand heeft. De opgestane 
Levensvorst staat er voor in dat we de vrucht zullen vinden. 
Omdat Hij daarvoor heeft geleden en is gestorven, maar ook is 
opgestaan. Het is de heerlijke vrucht van Pasen, dat het zaad 
Hem dienen zal. Omdat Hij het heeft gedaan. In die 
verwachting mogen we ons werk doen. Opdat jongeren het 
zullen zeggen, geleid door het Woord en de Heilige Geest: Het 
is de Heere! 
 


