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J eugdpastoraat is een kerkelijke term voor wat binnen het jeugdwerk grotendeels in de wandel- 
gangen plaatsvindt: zomaar een praatje, een luisterend oor of aandacht voor iemands situatie.  

Soms is jeugdpastoraat een gerichte actie van bijvoorbeeld een jeugdouderling, omdat er in de  
directe omgeving van een jongere iets aan de hand is. Zo wordt al jaren aan jeugdpastoraat ‘handen en 
voeten’ gegeven. Een goed document met informatie en advies hierover, is er al enige tijd niet meer.  
Toch zijn er veel vrijwilligers die met prangende vragen worstelen aangaande het pastorale jeugdwerk: 
“Wat moet ik zeggen (en wat juist niet)? Wat als ik het antwoord niet weet of de situatie te lastig 
vind?” Ook het kerkelijk kader kan met vragen zitten, bijvoorbeeld: “Hoe kan jeugdpastoraat structureel 
geïntegreerd worden?”

In 2000 ontwikkelde de voorloper van JOP, het Samen Op Weg-jeugdwerk, voor het laatst een  
inhoudelijke werkmap rondom dit thema met als titel: “Jeugdpastoraat in de wandelgangen”.  
Hoewel er in de praktische uitvoering van jeugdpastoraat sinds die tijd niet veel veranderd is (nog 
steeds gebeurt pastoraat vooral in de wandelgangen), is het wel tijd voor een nieuwe uitgave, zeker 
omdat de vragen van jeugdwerkvrijwilligers rondom dit thema absoluut niet minder geworden zijn.

De bestaande map “jeugdpastoraat in de wandelgangen” voorzag in een vraag en deed recht aan het 
werkveld van het jeugdwerk. Juist daarom is die map als uitgangspunt genomen voor een nieuwe 
uitgave. Op veel punten is het bestaande werk grondig herzien en zo nodig verder uitgewerkt en  
aangevuld. Ook is het geheel uit praktische overwegingen opgesplitst in twee delen. Dit deel, deel I
“Jeugdpastoraat verkennen en introduceren” betreft dit document, een digitaal bestand waarmee 
jeugdwerkvrijwilligers in combinatie met iemand uit het kerkelijk kader (denk aan een predikant, 
kerkelijk werker of jeugdwerker) een lijn uit kunnen gooien voor wat betreft jeugdpastoraat. Het is een 
verkenning van jeugdpastoraat binnen de eigen gemeente waar in verschillende fases een conclusie 
aan is verbonden: “Go” of “No Go”. Bij de eindconclusie “Go” kan alvast voor een bepaalde passende 
vorm van jeugdpastoraat gekozen worden. Op dat punt aangekomen, komt deel II in aanmerking. Dat 
betreft een gedrukt exemplaar dat verkrijgbaar is via de webwinkel op www.jop.nl. Met deel II kan de 
gekozen vorm van jeugdpastoraat structureel geïntegreerd worden in de eigen gemeente door middel 
van de in het document aangeleverde handleidingen. Verder bevat deel II informatie over de leef- en 
belevingswereld van kinderen en jongeren en programma’s aangaande toerusting op het uitvoeren van 
jeugdpastoraat, denk aan onder andere luister- en gespreksvaardigheden. 
Ook ontbreken praktisch inzetbare voorbeeldprotocollen niet. 

Veel inspirerend leesplezier toegewenst!

Jantine Groenewold, 
Irma Pijpers,
Eelkjen Veenstra

Wil je meer informatie 
over dit product? 

Neem dan contact op met JOP,  
Jeugdorganisatie Protestantse Kerk.

T (030) 880 14 38
E info@jop.nl

Postbus 8504
3503 RM Utrecht

www.jop.nl
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J eugdpastoraat is iets van alle gemeenteleden. Toch zien velen het vreemd genoeg als iets voor  
deskundigen. Een heel herkenbare reactie van een jeugdwerkvrijwilliger is dan ook: “Jeugd- 

pastoraat is niets voor mij. We zien de jongeren maar kort en dan heb ik mijn handen vol aan het 
programma. Ik heb de nodige kennis en ervaring er ook niet voor.” Veel mensen die actief zijn binnen 
het jeugdwerk zijn zich er niet van bewust dat zij in de wandelgangen al veel jeugdpastoraat verlenen. 
Jeugdpastoraat kan namelijk op veel manieren en vindt ook plaats op momenten tijdens catechese, bij 
een samenzijn in het jeugdhonk of als je na de kerkdienst even vraagt hoe het met iemand gaat. Open en 
oprecht geïnteresseerd luisteren en omzien naar kinderen en jongeren en samen met hen op zoek gaan 
naar antwoorden op hun (zingevings)vragen met betrekking tot de driehoeksverhouding gebeurtenissen 
uit het dagelijks leven, geloven en God, is dan ook wat tezamen het hart van jeugdpastoraat raakt. 

Dit eerste deel is, net zoals het opvolgende deel, bestemd voor de combinatie vrijwilligers en profes-
sionals die zich binnen het kerkelijk jeugdwerk bezighouden met kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar en 
jongeren van 12 tot ongeveer 25 jaar. Er wordt gemakshalve gebruik gemaakt van de term jeugdwerker;
deze is dus alomvattend bedoeld. De twee delen tezamen bevatten een groot aanbod, omdat het zoveel 
mogelijk recht wil doen aan de in elke kerkelijke gemeente heel ‘eigen’ vraag op het gebied van jeugd-
pastoraat. 

Dit deel is opgebouwd uit vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat algemene informatie over jeugd- 
pastoraat. Denk daarbij aan het ontstaan, de definitie, de doelstelling en de voorwaarden. In hoofdstuk 2 
worden drie verschillende vormen van jeugdpastoraat geëtaleerd om een indruk te geven van de  
mogelijkheden. Hoofdstuk 3 besteedt aandacht aan het voortraject; hierin wordt tevens een plan van 
aanpak aangereikt. In dit hoofdstuk wordt er toegewerkt naar een besluit. Een “Go” of “No Go” voor  
het breder trekken van de verkenning. In hoofdstuk 4 worden twee programma’s aangereikt waarmee 
het fenomeen jeugdpastoraat verkend en geïntroduceerd kan worden binnen de eigen gemeente.  
Dit hoofdstuk besluit uiteindelijk met een eindconclusie aangaande het wel of niet integreren van 
jeugdpastoraat in de eigen gemeente. Achter in dit deel zijn de literatuurlijst en bijlagen terug te vinden. 
Voor de helderheid is er na deze inleiding een overzicht ingevoegd waarin het totaalpakket van deel I  
en II is terug te vinden. Veel succes!

Voor vragen, opmerkingen of verdere ondersteuning is JOP bereikbaar via telefoonnummer: 
030 880 14 38, info@jop.nl en www.jop.nl.

> oVerZIcht
Op de volgende pagina volgt een overzicht van de opbouw van het totaalpakket uit deel I en II.  
Afhankelijk van de situatie in de eigen gemeente kan besloten worden waar in het traject  
ingestapt wordt. 

Inleiding



wat? hoe? waar?

Algemene informatie Inlezen Deel I, hoofdstuk 1, 2

Voortraject Plan van aanpak Deel I, hoofdstuk 3 

Verkennen Bijeenkomst met werkvormen Deel I, hoofdstuk 4

Introduceren Bijeenkomst met werkvorm  Deel I, hoofdstuk 4

wat? hoe? waar?

Integreren Handleidingen Deel II, hoofdstuk 1

Toerusten op 
kinderen en pastoraat Bijeenkomst met werkvormen  Deel II, hoofdstuk 2

Toerusten op  Bijeenkomst met werkvormen  Deel II, hoofdstuk 3
jongeren en pastoraat 

Vaardigheden  Luister- en gespreksvaardigheden: Deel II, hoofdstuk 4
ontwikkelen bijeenkomst met werkvormen
 Bidden:
 bijeenkomst met werkvormen 
 

Deel 1

Deel 2
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Enige algemene informatie rondom jeugdpastoraat geeft inzicht in hoe jeugdpastoraat volgens JOP 
bedoeld is. Het dient als basis en uitgangspunt. Daarom is er kort en bondig aandacht voor de globale 
ontstaansgeschiedenis, de definitie en doelstelling van jeugdpastoraat. Verder worden de basisvoor-
waarden voor goed jeugdpastoraat benoemd.

> ontstaansgeschIedenIs jeugdpastoraat
Tot ongeveer vijftien jaar geleden betrof pastoraat vaak alleen de zorg voor oudere gemeenteleden.  
Deze zorg is, mede onder invloed van de predikantsopleiding, door de tijd heen steeds meer verfijnd. 
Hoewel het goed is dat de predikant, vaak ook met de hulp van ouderlingen, veel tijd kan besteden aan 
mensen die voor deze zorg in aanmerking komen - zoals zieken, stervenden, mensen in rouw, mensen 
in scheiding, enzovoort - is toch op een bepaald moment de vraag gesteld of het niet minstens zo nodig 
is dat pastoraat zich ook uitstrekt naar jonge gemeenteleden. Vroeger werden kinderen en jongeren 
tijdens een huisbezoek ‘tegelijk meegenomen’ maar tegenwoordig is wel duidelijk dat kinderen en 
jongeren een heel eigen aandacht nodig hebben.1 

Vanaf ongeveer 1995 is de term jeugdpastoraat voorzichtig steeds meer een weg gaan vinden binnen de 
kerken en is de vormgeving van jeugdpastoraat volop in ontwikkeling geraakt. Met deze ontwikkeling is 
de verantwoordelijkheid voor jeugdpastoraat breder komen te liggen dan alleen bij de dominee. De kerk 
laat daarmee zien als gemeente uitdrukkelijk gestalte te willen geven aan verantwoordelijkheid voor en 
interesse in kinderen en jongeren.2

> defInItIe jeugdpastoraat
Jeugdpastoraat is feitelijk het geheel aan pastorale activiteiten, gericht op kinderen en jongeren om  
hen namens de gemeente in hun (geloofs)ontwikkeling te begeleiden en sámen met hen te zoeken 
naar een volwaardige plaats voor hen in de gemeente. Er is dus sprake van een verantwoordelijkheid 
naar kinderen en jongeren. Hierdoor heeft jeugdpastoraat ook een soort ‘waakfunctie’. Dat wil zeggen 
dat vanuit jeugdpastoraat in de gaten moet worden gehouden in hoeverre kinderen en jongeren hun 
volwaardige plaats in kunnen nemen in de gemeente en in hoeverre goed aangesloten wordt bij de bele-
vingswereld van kinderen en jongeren en bij wat hen bezighoudt. Duidelijk mag zijn dat jeugdpastoraat 
dus niet (slechts) de afgebakende activiteit is van één persoon of groep, maar dat het opkomt uit de 
gemeente als gemeenschap.3 

Meer concreet-inhoudelijk bekeken gaat JOP ervan uit dat open en oprecht geïnteresseerd luisteren en 
omzien naar kinderen en jongeren en samen met hen op zoek gaan naar antwoorden op hun (zinge-
vings) vragen met betrekking tot de driehoeksverhouding gebeurtenissen uit het dagelijks leven,  
geloven en God, ook hetgeen is wat tezamen het hart van jeugdpastoraat raakt. Het volgende citaat  
van Drs. Schippers is daar een essentiële toevoeging op en geldt net zo goed voor kinderen als voor 
jongeren: “Een gezond jeugdpastoraat staat of valt met het leren kennen van de jongeren om wie het 
gaat. Hoe overtrokken het misschien ook lijkt, daarbij gaat het om iedere jongere afzonderlijk.”4 
Schippers geeft verder ter aanvulling terecht aan dat jongeren allemaal een heel eigen persoonlijkheid 
en achtergrond hebben en dat de term jeugd daarom slechts moet worden gezien als een aanduiding 
voor een leeftijdsgroep en dus geen verdere inhoudelijke betekenis kent. Dit om te voorkomen dat de 
hokjesmentaliteit een ongewenste ‘kloof’ creëert tussen ‘wij hier’ en ‘de jeugd daar’.5 

Ds. Joost Schelling zet, met het oog op de definiëring van jeugdpastoraat, de puntjes op de i met een 
artikel in het Ouderlingenblad. In dit artikel staat vermeld dat jeugdpastoraat juist daar plaats dient te 
vinden waar de kinderen en jongeren zelf aanwezig zijn en dat jeugdpastoraat de voorwaarde is om 
in contact te blijven met een minder betrokken groep. Hij voegt daar nog aan toe dat jeugdpastoraat 
meestal gezien wordt als de slagroom op de taart. Hiermee wordt men erop geattendeerd dat pastoraat 
veelal als vanzelfsprekend wordt ervaren en er daardoor vaak ook genoeg aandacht en handen voor zijn, 
terwijl jeugdpastoraat vooral een wens of - toepasselijker gezegd - een ‘ondergeschoven kindje’ blijft 
waar niet snel prioriteit aan gegeven wordt en handen voor beschikbaar worden gesteld. 

Jeugdpastoraat algemeen1

1. JeUgDPAsToRAAT ALgeMeeN

1  Schippers (1995), p. 15
2  Schippers (1995), p. 14
3  Schippers (1995), p. 83
4  Schippers (1995), p. 14
5  Schippers (1995), p. 13
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> doelstellIng jeugdpastoraat
Het doel van jeugdpastoraat is omzien naar kinderen en jongeren. Concreet: metgezel zijn, dus ‘mee 
oplopen’, vragen stellen, prikkelen, zelf laten ontdekken en tegelijk ook aanspreekbaar zijn. Dat betekent 
aansluiting zoeken bij hun belevingswereld en kinderen en jongeren als individu leren kennen. Juist 
door het persoonlijk contact met een kind of jongere is het mogelijk een band op te bouwen. Daarbij zijn 
betrokkenheid, ongedwongenheid, oprechtheid en openheid onmisbare kernelementen. Jeugdpastoraat 
is, zoals Schelling het verwoordt, “geen trucje om kerkverlating te keren. Jeugdpastoraat is oprechte 
interesse in de vragen en de zoektocht van kinderen en jongeren en tegelijk beschikbaar zijn om te 
delen van wat jouw ‘vuurtje’ is.”

> unIVersele Voorwaarden 
Volgens Schelling zijn er een aantal voorwaarden te benoemen voor het verwezenlijken van goed jeugd-
pastoraat. Deze voorwaarden ziet Schelling als noodzakelijke basis voor elke vorm van jeugdpastoraat:

•   Jeugdpastoraat aanvaart kinderen en jongeren zoals ze zijn (niet zoals ze moeten worden);
•   Jeugdpastoraat biedt de veiligheid om hun leven en ervaringen te delen, anders dan in contact met 

leeftijdsgenoten. Zodanig dat ze zeker mogen weten dat ze op andere plaatsen (bijvoorbeeld het 
schoolplein) er niet mee geconfronteerd worden. Er is dus sprake van wederzijds vertrouwen.  
Dat is iets wat zich moet ontwikkelen. Praten over wat je wezenlijk bezighoudt, doe je niet zomaar 
met iedereen;

•   Jeugdpastoraat stelt echtheid centraal: je beter voordoen, is niet nodig. Dit geldt zowel voor het kind 
of de jongere als voor de jeugdpastorale vrijwilliger. Je hoeft geen super-gelovige te zijn om kinderen 
en jongeren te begeleiden op hun (geloofs)weg door het leven. Het is dus belangrijk dat je jezelf blijft 
en bereid bent je kwetsbaar op te stellen;

•   Jeugdpastoraat respecteert de grenzen van kinderen en jongeren. Sommige kinderen en jongeren 
worstelen bijvoorbeeld met loyaliteit richting hun ouders. Daardoor kunnen en willen ze niet altijd 
open spreken over hun zorgen. Bied ruimte om op hun tijd en moment hierop terug te komen. Zorg 
tegelijk voor een heldere structuur: wijs bijvoorbeeld iemand uit de kerkenraad aan waarmee een 
betrokken vrijwilliger zorgen over een situatie kan bespreken. Natuurlijk houdt jeugdpastoraat ook 
rekening met de grenzen van de vrijwilliger. 

1. JeUgDPAsToRAAT ALgeMeeN

6  Schelling (2010), p.20
7   http://www.frieschdagblad.nl/ 

index.asp?artID=11818
8  Schelling (2010), p. 20
9  Schelling (2010), p. 20 - 21
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Nu duidelijk is geworden wat jeugdpastoraat is, is het voor de beeldvorming goed om een blik te 
werpen op wat de mogelijkheden ervan zijn. In dit hoofdstuk staan daarom drie vormen van jeugdpas-
toraat geëtaleerd. Het gaat hierbij om zelfstandig jeugdpastoraat, jeugdpastoraat binnen individuele 
jeugdwerkactiviteiten en relationeel jeugdwerk. Uitgebreidere informatie over de hier genoemde vormen 
van jeugdpastoraat en handleidingen voor het integreren ervan binnen de eigen gemeente zijn terug te 
vinden in deel II, verkrijgbaar via de webwinkel op www.jop.nl.

Voor alle vormen van jeugdpastoraat geldt vanzelfsprekend dat de veiligheid van de pastorale relaties 
in het oog moet worden gehouden. Dit betekent werken aan het voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag zoals misbruik en ervoor zorgen dat misbruik bespreekbaar is. Meer informatie over veilig jeugd-
werk is te vinden in deel II.

> ZelfstandIg jeugdpastoraat 
Eén van de manieren om jeugdpastoraat in de gemeente vorm te geven, is door het in te voeren als een 
op zichzelf staande activiteit. Waar bijvoorbeeld catechese het overbrengen en ter sprake brengen van 
geloof als hoofddoel heeft, hebben de activiteiten die hierna staan beschreven als hoofddoel het contact 
leggen met jongeren, hen steunen in moeilijke situaties en meeleven bij blije momenten. 

Buddyproject
Het buddyproject is een manier van zelfstandig jeugdpastoraat die onder andere vorm kreeg in Den 
Ham. De kern van het buddyproject is kleine groepjes jongeren die met een volwassen buddy naast de 
bestaande jeugdwerkactiviteiten samen eigen activiteiten ondernemen. Het doel ervan is jongeren een 
plaats te bieden waar ze terecht kunnen met hun verhalen en waar ze op terug kunnen vallen als dat 
nodig is. De doelgroep betreft jongeren van 12 - 16 jaar. Elk groepje bepaalt zelf hoe vaak en waar het 
samenkomt. Tijdens de bijeenkomsten van de groepjes kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen. 
Dit is aan de buddy en jongeren. Door middel van een dergelijk project weten jongeren dat er tenminste 
één persoon in de kerk speciaal voor hen beschikbaar is als luisterend oor. 

Bible & Beer
In Naaldwijk is een groep jongeren actief met het project: Bible & Beer (of Bible & Wine, Bible & Tea, 
enzovoort). Bij dit project worden twee jongeren aan elkaar gekoppeld die, naar zelf te bepalen fre-
quentie, samen komen om met de Bijbel aan de slag te gaan (samen lezen en bespreken) en daarnaast 
om gezellig iets te drinken en bij te kletsen met elkaar. Bij dit project krijgen jongeren zelf de regie in 
handen qua verwezenlijking en invulling. De initiatiefnemer zet slechts aan tot, ontsteekt het lontje als 
het ware en laat het dan aan de jongeren zelf over. De jongeren kunnen veel steun aan elkaar hebben 
en het is door de kleine setting heel persoonlijk.

> jeugdpastoraat BInnen IndIVIduele jeugdwerkactIVIteIten
Een andere vorm van jeugdpastoraat betreft jeugdpastoraat geïntegreerd binnen de verschillende 
individuele jeugdwerkactiviteiten. 

Pilot in catechese
In bijvoorbeeld De Lier is een eerste aanzet gedaan voor deze vorm van jeugdpastoraat door eerst een 
pilot uit te zetten binnen catechese. Bij gebleken succes is de vervolgstap deze vorm van jeugdpastoraat 
in zoveel mogelijk jeugdwerkactiviteiten te integreren. 

In De Lier start elk catecheseseizoen met een toerustingsavond. Tijdens deze avond wordt een interes-
sant thema uitgelicht ter deskundigheidsbevordering. In 2010 was het thema ‘signalen van jongeren’. 
Dit met het oog op de pilot jeugdpastoraat. Door dit thema ontstond er een grotere bewustwording 
alsook een aandachtverschuiving bij de catecheten van werken met een universele groep jongeren naar 
werken met een groep unieke jonge individuen. Door die vergrote bewustwording is er meer oog voor de 
jongere als persoon en kan daar aandacht naar uit gaan. Aan de catecheet is het om contact te zoeken 
met de catechesewerkgroep als er zorgen zijn over een jongere in de catechesegroep.

2. VoRMeN VAN JeUgDPAsToRAAT

Vormen van jeugdpastoraat2



10 werkmap jeugdpastoraat

2. VoRMeN VAN JeUgDPAsToRAAT

De verantwoordelijkheid voor het organiseren van eventuele ondersteuning aan jongeren met signa-
len ligt dus bij de catechesewerkgroep (een groep jeugdwerkers en dominees die samen catechese 
organiseren, inrichten en faciliteren). De catechesewerkgroep van De Lier had daartoe een ‘protocol’ als 
houvast om te weten welke stappen genomen zouden moeten worden bij zorgen over een jongere.  
Het protocol kan gezien worden als een soort checklist. Dit protocol is ter inspiratie terug te vinden in 
deel II, gekoppeld aan de uitgebreidere informatie en de handleiding van deze vorm van jeugdpastoraat. 

Het voordeel van deze vorm van jeugdpastoraat is dat binnen een jeugdwerkactiviteit het contact en de 
sfeer vaak zodanig is dat signalen goed zichtbaar zijn. Jongeren die in de drukte op school of thuis niet 
gesignaleerd zijn, kunnen daarom binnen de kerkelijke activiteiten mogelijk zichtbaar worden. Zo kun 
je als samenleving samen zorg voor elkaar dragen. Iedereen draagt een eigen steentje bij in het omzien 
naar elkaar. 

> relatIoneel jeugdwerk 
De derde vorm van jeugdpastoraat betreft relationeel jeugdwerk. Wanneer de behoefte leeft om door 
middel van het stimuleren en bevorderen van onderlinge relaties, jeugdpastoraat in de eigen gemeente 
vorm te geven, dan biedt relationeel jeugdwerk uitkomst. In plaats van één of enkele activiteiten in het 
kader van jeugdpastoraat, heeft relationeel jeugdwerk invloed op al het jeugdwerk en komt liefst op 
vanuit de gehele kerkelijke gemeenschap. Overal staan de relaties op nummer één en is er oog voor 
alle kinderen en jongeren. Bij de jeugdwerkactiviteiten (catechese, kindernevendienst, oppas, club, 
enzovoort) zijn niet het programma en de overdracht, maar de kinderen, jongeren en onderlinge relaties 
het uitgangspunt. Belangrijke vragen die daarbij een rol spelen zijn: wat speelt er in de levens van de 
kinderen en jongeren? Hoe zijn de relaties onderling? En met de leiding? Relationeel jeugdwerk geeft 
de ruimte om het geplande programma even tijdelijk opzij te zetten of naar behoefte om te buigen, om 
aan de slag te gaan met thema’s die op dat moment spelen bij kinderen of jongeren. Vanuit de relatie 
die de leiding met de kinderen of jongeren heeft, kan er een stukje met de kinderen of jongeren mee 
op gelopen worden op het levenspad. Zo ontstaat ruimte om elkaar te steunen en te verrijken. Naast de 
onderlinge relaties, gaat er ook aandacht uit naar de relatie met God. Er is ruimte om hierover met elkaar 
te praten en te delen. Vragen die daarbij een rol spelen zijn: wat betekent het voor jou, het hebben van 
een relatie met God? En hoe geef je dat handen en voeten? 

Relationeel jeugdwerk is het vangnet dat als geheel vanuit jeugdwerk (en liefst vanuit de gehele 
kerkelijke gemeente) voor kinderen en jongeren wordt gecreëerd. Er is overal aandacht voor de kinderen 
en jongeren, die bij veel verschillende personen terecht kunnen met vragen en problemen. Dit vergroot 
de kans dat kinderen en jongeren zich bij ten minste één persoon echt gekend en veilig voelen. Deze 
persoon kan dan voor het kind of de jongere een vertrouwenspersoon zijn. 
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3. VooRTRAJecT

Wanneer er enthousiasme ontstaan is voor jeugdpastoraat en er een wens is om hier iets mee te gaan 
doen, is het fijn om wat handreikingen te krijgen over hoe dat aangepakt kan worden. 

> plan Van aanpak
Het is in veel situaties, in voorbereiding op het integreren van jeugdpastoraat, nodig om eerst te starten 
met een voortraject. In bijlage I is daarom een voorbeeld van een plan van aanpak terug te vinden. Dit 
plan van aanpak bestaat uit vijf overzichtelijke stappen. Denk daarbij aan informatie inwinnen (stap 1), 
draagvlak creëren op kleine schaal en een werkgroepje formeren (stap 2), vaardigheden opdoen (stap 
3), het aftasten van draagvlak in de gemeente (stap 4) en de gemeente laten kennismaken met het feno-
meen jeugdpastoraat (stap 5). Soms is er in een gemeente al een vorm van georganiseerd jeugdpasto-
raat aanwezig en kan er op een bepaald punt in het plan van aanpak ingestapt worden om van daaruit 
de draad op te pakken. 

Voor stap 2 van het plan van aanpak is het van essentieel belang dat zowel kader als jeugdwerkers 
vertegenwoordigd zijn in de werkgroep. De samenstelling kan bijvoorbeeld zijn: drie jeugdwerkers en 
een predikant of kerkelijk werker. Als jeugdwerkers het eerste initiatief nemen, is het de eer aan de 
jeugdwerkers om iemand of enkelen van het kader er warm voor te maken en erbij te betrekken. Wan-
neer andersom het initiatief vanuit het kader komt, is het de eer aan het kader om een aantal jeugdwer-
kers te enthousiasmeren en er bij te betrekken. Jeugdpastoraat verkennen en integreren kan niet zonder 
iemand van het kader en kan ook niet door het kader alleen worden gerealiseerd. Jeugdwerkers staan 
vaak dicht bij het vuur, weten hoe het er voor staat met de kinderen en jongeren in de gemeente, waar 
behoefte aan is en wat nodig is. Het kader kan de eindverantwoordelijkheid dragen en als professional 
een bijdrage leveren aan het hele proces. Denk daarbij ook aan grenzen van kunnen: waar houdt het 
als kerk op qua vermogen om kinderen en jongeren te ondersteunen en waar begint de noodzaak van 
professionele hulpverlening?

Een belangrijk moment in het plan van aanpak is het punt tussen stap 2 en stap 3. Daar zit namelijk 
een beslissingsmoment. Op dat punt wordt gekozen voor een ‘Go’ of ‘No Go’. Dit heeft te maken met 
draagvlak. Wanneer er draagvlak is op verschillende niveaus, het is gelukt een werkgroep te formeren 
bestaande uit kader en jeugdwerkers en er vanuit het kader groen licht is gegeven, kan het traject een 
vervolg krijgen. Soms is het lastig om draagvlak te vinden, omdat niet voor iedereen helder is waarom 
jeugdpastoraat nodig is, wat er speelt en leeft onder kinderen en jongeren, enzovoort. Dan is het nodig 
om met een helder en illustrerend verhaal te komen, liefst vol praktijkervaring, zodat er inzicht gegeven 
kan worden in het nut, de zin en de noodzaak van jeugdpastoraat. Voor wat betrerft stap 3 ‘vaardig-
heden’: in bijlage II is een cursusaanbod terug te vinden. Hier kan gebruik van worden gemaakt. 

Is er een 'Go' en zijn er vaardigheden verworven, dan wordt het tijd dat de werkgroep door middel van 
twee bijeenkomsten (stap 4 en 5 van het plan van aanpak) de verkenning breder trekt. De eerste bijeen-
komst is om te verkennen waar behoefte aan is, waar kansen voor het jeugdpastoraat liggen en welke rol 
mensen in het geheel op zich willen nemen. De tweede bijeenkomst is om jeugdpastoraat te introduceren: 
wat zijn de factoren van jeugdpastoraat en wat zijn voorwaarden voor goed jeugdpastoraat? Tijdens die 
bijeenkomst wordt toegewerkt naar een antwoord op de vraag: welke vorm van jeugdpastoraat past 
goed in deze gemeente? De werkgroep kan zelf deze twee bijeenkomsten verzorgen. Wel is het niet 
realistisch om jeugdwerkers daar alleen verantwoordelijk voor te maken. Er is een professional nodig 
die de bijeenkomsten in banen leidt, wel met de hulp van jeugdwerkers, omdat daar de praktijkervaring 
aanwezig is. In het volgende hoofdstuk kunnen de voortrekkers van de bijeenkomsten inspiratie op doen 
en zijn de programma’s van de bijeenkomsten terug te vinden.

Voortraject3
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Als werkgroep kun je wel wat tips gebruiken. Daarom is er eerst aandacht nodig voor wat toerusting 
voor wie de rol van voortrekker heeft. Aansluitend zijn de programma’s met praktische werkvormen te 
vinden, inzetbaar voor het verkennen en introduceren van jeugdpastoraat binnen de eigen kerkelijke 
gemeente.

> toerustIng Voortrekker
Allereerst is het van groot belang dat er op diverse niveaus draagvlak wordt gevonden voor het initiatief. 
In de praktijk is de kerkenraad vaak weinig betrokken bij en op de hoogte van de kinderen en jongeren 
binnen haar kerk, terwijl ze wel het beleid bepaalt.10 In een dergelijke situatie is op kerkenraadniveau 
het draagvlak voor een dergelijk jeugdwerkinitiatief vaak beperkt. Wanneer het initiatief breed gedragen 
wordt, neemt een gevoel van ‘er alleen voor staan’ af en wordt bovendien de kans op slagen groter: 
door samenwerking vindt het initiatief makkelijker doorgang en kan er meer bereikt worden. Het is dus 
belangrijk dat het initiatief iets van velen wordt, door verschillende lagen heen. Het is alleen daarom al 
handig en verstandig om niet voorbij te gaan aan een plan van aanpak. Een voorbeeld van een dergelijk 
plan van aanpak is in bijlage I terug te vinden en is in het vorige hoofdstuk al uiteengezet. Het  
voortraject is met de verwezenlijking van de laatste stap uit het plan van aanpak volbracht. 

> tIps VoorBereIdIng gespreksBIjeenkomsten
• lees de te gebruiken stof bijtijds goed door;
• check of er voorbereidingen gedaan moeten worden en voldoe hieraan;
•  probeer een prettige ruimte te vinden: niet te groot en niet te klein voor de groep, overzichtelijk en 

praktisch met een prettige (veilige) atmosfeer;
•  maak een opstelling die past bij de programmaonderdelen en bijdraagt aan het open met elkaar in 

gesprek gaan (bijvoorbeeld her en der tafeltjes om in groepjes te kunnen werken of een opstelling in 
een halve cirkel voor een open groepsgesprek, et cetera);

•  maak een tijdsschema voor de samenkomst, laat deze maximaal twee uur duren en wissel actieve en 
passieve onderdelen met elkaar af. Vergeet vooral ook de pauze niet;

•  pas het programma of de werkvormen eventueel aan je wensen en de gemeente aan, houd hierbij 
rekening met de doelgroep die uitgenodigd wordt voor de bijeenkomst en probeer daar aansluiting bij 
te zoeken. Zorg voor genoeg materialen of hulpmiddelen;

•  houd tijdens de bijeenkomst de rode draad, het thema en het doel van de samenkomst voor ogen en 
bewaak deze wanneer nodig (niet teveel afdwalen);

•  zorg bij gebruik van werkbladen voor voldoende kopieën en pennen;
•  zorg voor een goede verslaglegging. Zet desnoods met de aanwezigen de belangrijkste conclusies, 

opmerkingen, vragen e.d. met een stift op een flip-over, zodat deze later uitgewerkt kunnen worden  
en rondgemaild; 

• sluit elk programmaonderdeel af met een korte samenvatting van wat besproken is;

Jeugpastoraat verkennen  
en introduceren

4

4. JeUgPAsToRAAT VeRKeNNeN eN INTRoDUceReN

10 Schippers (1995), p. 15
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> tIps leIden groepsgesprekken
•  maak een duidelijke start: ‘mensen we gaan beginnen! Van harte welkom!’. Dus niet aarzelend of 

voorzichtig: ‘zullen we zo langzamerhand eens gaan beginnen?’;
•  ga na of iedereen elkaar kent. Is dit niet het geval, start dan met een kennismakingsronde. Vergeet 

vooral niet jezelf voor te stellen. Kijk bij de werkvormen voor inspiratie rondom kennismaking;
•  gespreksleiders hoeven niet overal een antwoord op te hebben; vragen mogen terug gelegd worden 

in de groep: ‘heeft iemand hier een idee over?’, samen zoeken dus;
•  deelnemers hebben het soms nodig om even aangemoedigd te worden een visie of mening te delen: 

‘voel je vrij om je mening te geven, niets is gek’. Het is belangrijk dat er een sfeer van veiligheid is 
waarin mensen zich vrij voelen te spreken;

•  maak regelmatig oogcontact, kijk regelmatig de kring rond;
•  wees persoonlijk. Kom met eigen voorbeelden en durf kwetsbaar te zijn. Dit stimuleert anderen dat 

ook te zijn en trekt het gesprek uit de algemeenheid en meer de diepte in;
•  heb aandacht voor ‘storingen’, bijvoorbeeld twee mensen die onderling in gesprek gaan. Vraag dan 

wat er aan de hand is. Mensen die afhaken, boos of verdrietig worden, verdienen aandacht.  
Mensen gaan vóór het programma;

•  bewaak wanneer nodig de rode draad, het thema, het doel van de bijeenkomst. Stel het aan de orde 
als er erg wordt afgedwaald;

•  ‘stille’ mensen kunnen er meer bij betrokken worden door af en toe de groep op te delen en mensen 
in groepjes van bijvoorbeeld drie iets te laten uitwisselen. In de werkvormen komt dit ook weer terug;

•   mensen die veel aan het woord zijn kan je onderbreken;
•  vraag terug: ‘je zegt dus eigenlijk.... heb ik dat goed begrepen?’ en: ‘kun je nog iets meer zeggen 

over...?’;
•  vat af en toe samen: ‘tot nu toe hebben we gesproken over…, ik heb de indruk dat we het  

eens zijn over...’. 
•  check af en toe of iedereen nog ‘bij’ is en het proces kan volgen: ‘is alles duidelijk tot nu toe?’;
•  bewaak de tijd: als afgesproken is dat de bijeenkomst van 20:00 tot 22:00 duurt,  

laat het dan niet uitlopen;
• ga eventueel even na of er behoefte is aan een vervolgbijeenkomst;

De tips voor het voorbereiden van groepsbijeenkomsten kunnen gebruikt worden als een soort  
checklist. Bij de tips met betrekking tot het leiden van groepsgesprekken is het bijna onmogelijk om 
deze allemaal tegelijk in gedachten te houden. Het is daarom aan te raden er enkele uit te kiezen en 
daar extra op te letten.

> werkVormen jeugdpastoraat Verkennen 
Als de tijd rijp is om via kinderen, jongeren en daarnaast ouders, kerkelijk (jeugd)werkers, (wijk)ouderlin-
gen en predikanten te verkennen waar behoefte aan is op jeugdpastoraal gebied, kunnen er bezoekjes 
(bijvoorbeeld aan diverse jeugdwerkactiviteiten) worden gebracht en verkennende gesprekken worden 
gehouden. Het is daarbij goed om bij kinderen, jongeren, ouders en jeugdwerkers goed na te gaan hoe 
de eigen kerk wordt ervaren ten opzichte van kinderen en jongeren en waar behoeftes leven (zie stap 4 
van het plan van aanpak in bijlage I). Verder is het meer dan zinvol om door middel van de bijeenkomst 
‘Jeugdpastoraat verkennen’, te verkennen wat er al is aan jeugdpastoraat in de eigen gemeente. De 
werkvormen hierbij kunnen gebruikt worden bij het inrichten van een programma. 

> IndelIng programma
De indeling van het programma kan er bijvoorbeeld zo uit zien:
20:00 Opening en welkom heten
20:10 Programmaonderdeel 1 (Kennismaking + verdiepende kennismaking)
20:40 Programmaonderdeel 2 (Wat er is)
21:00 Pauze
21:10 Programmaonderdeel 3 (Kansen)
21:30 Programmaonderdeel 4 (Ik in het geheel)
21:50 Afronden en afsluiten
22:00 Eventueel de gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje

4. JeUgPAsToRAAT VeRKeNNeN eN INTRoDUceReN
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Opening en welkom heten
Elke bijeenkomst start met een opening. Dit hoeft niet lang te duren. Vaak is het goed om met de  
opening alvast zijdelings het onderwerp van de bijeenkomst te raken. Dit kan bijvoorbeeld door een  
toepasselijk gedicht voor te lezen, een bijpassende bijbelpassage voor te dragen of een afgestemd 
gebed ten gehore te brengen. Voor inspiratie voor openingen, zie bijlage III. Verder kan als inleiding  
kort verteld worden over het waarom van de bijeenkomst. 

1. Kennismaken met elkaar
Begin de bijeenkomst met een kennismaking. Dat kan in eerste instantie met behulp van een voorstel-
rondje: ‘ik heet...., ik kom uit... en ik doe...’. Soms is het handig iedereen papier en stift te geven en een 
naambordje voor zich neer te laten zetten. Check wel eerst in hoeverre de deelnemers elkaar al kennen, 
het kan zijn dat iedereen elkaar al van naam kent en dan kan direct overgegaan worden op een verdie-
pende kennismaking zoals bij optie 1 en 2. 

Eén van de onderstaande opties kan gekozen worden voor de verdieping op de kennismaking.

Optie 1: duo-interviews (maximaal twintig minuten)

Benodigdheden
- Pennen
- Voldoende kopieën van werkblad 1 (zie bijlage IV, werkblad 1)

Groepsgrootte
zes tot ongeveer veertig deelnemers. 

Uitvoering
Alle deelnemers krijgen werkblad 1. De groep wordt opgedeeld in tweetallen en de deelnemers gaan  
elkaar interviewen aan de hand van de vragen op het werkblad. Handig is om vooraf aan te geven 
hoeveel tijd beschikbaar is (bijvoorbeeld vijf minuten per interview en dus tien minuten in totaal) en  
een seintje te geven wanneer de helft van de tijd er op zit. Is de tijd om dan worden de deelnemers 
plenair door elkaar voorgesteld aan de hand van een korte samenvatting van de verkregen antwoorden. 
Wanneer de groep meer dan tien deelnemers telt, is het in verband met de tijdsplanning aan te raden 
bij het plenair terugkoppelen slechts een aantal willekeurige mensen te vragen naar wat is opgevallen 
aan de verkregen antwoorden. 

Optie 2: beeldtaal (maximaal twintig minuten)

Benodigdheden
Een pak kaarten met allerlei afbeeldingen (als alternatief kunnen foto’s of plaatjes uit kranten,  
tijdschriften, van internet, etc. gebruikt worden) of een grote doos vol voorwerpen. Een mix van  
beide kan natuurlijk ook!

Groepsgrootte
Tot ongeveer veertig deelnemers.

Uitvoering
Geef de deelnemers de volgende opdracht: ‘pak een plaatje, foto of voorwerp dat/die voor jouw gevoel 
je drijfveer om hier te zijn symboliseert’. Laat de deelnemers een foto, plaatje of voorwerp pakken om 
vervolgens om de beurt te vertellen waarom juist dat is gekozen. Telt de groep meer dan tien deelne-
mers, dan is het aan te raden om na het pakken van een foto, plaatje of voorwerp de groep in kleine 
groepjes uiteen te laten gaan en elkaar te laten vertellen waarom dat gepakt is. Vermeld duidelijk 
hoeveel tijd er beschikbaar is en koppel plenair terug door een aantal deelnemers te vragen naar wat ze 
te horen hebben gekregen.

4. JeUgPAsToRAAT VeRKeNNeN eN INTRoDUceReN
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2. Wat er is 
Na de kennismaking kan begonnen worden met de programmaonderdelen die afgestemd zijn op  
het thema van de bijeenkomst. Met deze werkvorm kan verkend worden wat er allemaal al is in de  
gemeente. Deze inventarisatie kan bijdragen aan het verkrijgen van een goed beeld van waar de  
gemeente nu staat. Eén van onderstaande opties kan gekozen worden. 

Optie 1: enquête (maximaal twintig minuten)

Benodigdheden
- Pennen
- Voldoende kopieën van werkblad 2 (zie bijlage IV, werkblad 2)

Groepsgrootte
Ongelimiteerd.

Uitvoering
Geef alle deelnemers een enquête en leg kort uit waarover deze gaat en waar de antwoorden voor 
gebruikt gaan worden. Geef ruimte om vragen te stellen en geef daarna aan dat het invullen kan 
beginnen. Verzamel na afloop de enquêtes, bedank voor de medewerking en vraag kort even wat de 
deelnemers van de vragen vonden. De enquêtes kunnen op een later moment geanalyseerd worden als 
in kaart gebracht is waar de gemeente nu staat. 

Optie 2: groepsinventarisatie (maximaal twintig minuten)

Benodigdheden
- Pennen
- Voldoende kopieën van werkblad 3 (zie bijlage IV, werkblad 3)
- Flip-over
- Dikke stiften

Groepsgrootte
Tot ongeveer veertig deelnemers.

Uitvoering
Laat de deelnemers in groepjes van drie of vijf nadenken over de vragen op werkblad 3. Ze krijgen hier 
bijvoorbeeld maximaal tien minuten voor. Na tien minuten wordt plenair elk groepje gevraagd de samen 
geformuleerde antwoorden te geven. Deze antwoorden worden op de flip-over gezet en eventueel kort 
besproken. De gegeven antwoorden kunnen gebruikt worden voor het het in kaart brengen van waar de 
gemeente nu staat.

3. Kansen 
Met deze werkvorm kan verkend worden welke kansen er liggen in de gemeente en welke wensen er 
leven. Er kan voor één van de volgende opties gekozen worden.

Optie 1: kansen (maximaal twintig minuten)

Benodigdheden
- (Dikke) stiften
-  Voldoende papier van flip-overformaat (of als alternatief: voldoende kopieën van werkblad 4  

zie bijlage IV, werkblad 4)
- Verftape

Groepsgrootte
Zes tot ongeveer veertig deelnemers.

4. JeUgPAsToRAAT VeRKeNNeN eN INTRoDUceReN
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Uitvoering
Verdeel de groep in kleine groepjes van drie tot vijf mensen. Geef elk groepje een papier van flip-
overformaat (of als alternatief: een kopie van werkblad 4) en een (dikke) stift. Geef de opdracht een 
mindmap (woordspin) te maken rondom het thema ‘kansen & wensen voor relatiegericht jeugdwerk’. 
Geef aan hoeveel tijd de groepjes daarvoor krijgen, bijvoorbeeld tien minuten. Laat elk groepje na tien 
minuten kort en krachtig terugkoppelen naar de groep wat zij hebben geconcludeerd aan de hand van 
hun mindmap. De mindmaps kunnen daartoe bijvoorbeeld voor in de zaal opgehangen worden. Bewaar 
de flip-overbladen of werkbladen goed, deze kunnen na afloop van de bijeenkomst worden uitgewerkt 
en rondgemaild. 

Optie 2: Schatkist met symbolen (maximaal 20 minuten)

Benodigdheden
- Pennen
- Houten ‘schatkist’
- Voldoende kopieën van de symbolen op werkblad 5 (zie bijlage IV, werkblad 5)
- Schaar
- Eventueel schrijfblaadjes

Groepsgrootte
Tot ongeveer veertig deelnemers.

Uitvoering
Kopieer de werkbladen met symbolen op stevig papier (bijvoorbeeld 120 grams) en knip de blokken uit. 
Stop ze in de houten ‘schatkist’. Laat bij groepen tot tien deelnemers iedereen een symbool grabbelen. 
Verdeel een groep die groter is dan tien deelnemers in kleine groepjes van drie tot v ijf deelnemers.  
Laat in dat geval de deelnemers per groepje één symbool grabbelen. 

Geef de opdracht een wens te formuleren. Dit met behulp van het symbool en met betrekking tot het 
bestaande jeugdwerk als het gaat om meer relationeel te werk gaan en kinderen en jongeren echt 
leren kennen. Deze wens kan op de achterkant van het symbool geschreven worden (op een apart 
schrijfblaadje kan ook). Geef duidelijk aan hoeveel tijd de deelnemers hier voor krijgen, bijvoorbeeld 
10 minuten. Vervolgens kunnen de beschreven symbolen weer terug in de schatkist en kunnen enkele 
deelnemers een aantal wensen trekken om plenair kort te bespreken. Bewaar de wensen goed. Deze 
kunnen na afloop van de bijeenkomst uitgewerkt en rondgemaild worden.

4. Ik in het geheel
Met deze werkvorm kan gekeken worden naar de eigen rol in de gemeente. Waar staat de deelnemer 
nu, wat betekent dat voor kinderen en jongeren in de gemeente en waar zou de deelnemer willen staan 
in de (nabije) toekomst.

Gekozen kan worden uit onderstaande opties.

Optie 1: borger, prater, doener, denker (maximaal twintig minuten)

Benodigdheden
- Pennen
- Vier grote vellen papier van flip-overformaat
- Flip-over
- Verftape
- Dikke stiften

Groepsgrootte
Tot ongeveer veertig deelnemers.
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Uitvoering
Schrijf op elk groot vel één van de volgende woorden: borger, prater, doener, denker. Plak in elke hoek, 
in de vorm van een groot vierkant (bijvoorbeeld vier bij vier meter), één van de vellen op de grond. Dat 
ziet er dus van bovenaf zo uit:

Lees eerst de onderstaande omschrijvingen van de vier types voor aan de deelnemers:

Doener: een doener is een echte ‘handen uit de mouwen’ type. Een doener heeft niet zoveel met lang 
praten, plannen vastleggen en uitwerken of nadenken over hoe het allemaal moet. Geef een doener 
maar lekker iets te doen, dan komt het met de uitvoering van een plan goed!

Prater: een prater weet anderen enthousiast te maken met zijn/haar verhaal. Als iets een prater aan-
spreekt, wil hij/zij niets liever dan anderen er enthousiast over vertellen. Praters presenteren zichzelf of 
iets waar ze enthousiast over zijn over het algemeen erg gemakkelijk, ze hebben er een soort natuurlijke 
aanleg voor.

Borger: een borger is iemand die graag zorgt dat iets geborgd wordt. Wat bedacht, besproken en uitge-
voerd is, moet ook uitgewerkt of vastgelegd worden, zodat het niet verloren gaat. Borgers houden van 
handige overzichten, protocollen, jaarwerkplannen et cetera.

Denker: een denker is een type dat goed is in (creatieve) ideeën bedenken. Inspiratie nodig? Vraag de 
denker en er rolt van alles uit de mouw. 

Eigenlijk vullen al deze types elkaar feilloos aan. Het één is dus beslist niet beter dan het ander, ze zijn 
allemaal nodig en dragen allemaal hun eigen steentje bij aan het geheel.

Geef daarna de volgende opdracht: ga bij de benaming staan die het beste past bij u als persoon. 
Laat de deelnemers vervolgens hun naam op dat vel schrijven. Als er deelnemers zijn die erg twijfelen, 
mogen ze hun naam ook op twee vellen zetten. 

4. JeUgPAsToRAAT VeRKeNNeN eN INTRoDUceReN
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Ga bij de flip-over staan en laat de deelnemers voor elkaar antwoord geven op de volgende vragen 
(schrijf de vragen en antwoorden op de flip-over):

-  Wat kan een doener betekenen voor kinderen en jongeren? 
(door de praters laten beantwoorden)

-  Wat kan een prater betekenen voor kinderen en jongeren? 
(door de doeners laten beantwoorden)

-  Wat kan een borger betekenen voor kinderen en jongeren? 
(door de denkers laten beantwoorden)

-  Wat kan een denker betekenen voor kinderen en jongeren? 
(door de borgers laten beantwoorden)

Geef aan dat iedereen eigen kwaliteiten heeft en dat op die manier de deelnemers binnen de gemeente 
elkaar kunnen aanvullen. Het één is dus niet beter dan het andere, allen zijn nodig. Bewaar de vellen 
met namen goed, dit kan helpen om een beeld te vormen van de talenten die er binnen de gemeente 
zijn en eventueel na te gaan of de plek die personen soms toebedeeld krijgen binnen de gemeente wel 
goed aansluit bij het type persoon. Als er tijd over is kan nog gevraagd worden: ga bij de benaming 
staan van dat wat u wel wat verder zou willen door ontwikkelen. Als de deelnemers weer bij een vel 
staan, kan er naar aanleiding van de plaats verwisseling een kort groepsgesprek worden gehouden met 
betrekking tot de motivatie voor die plaats verwisseling. 

Optie 2: leiden of volgen (maximaal twintig minuten)

Benodigdheden
- Cd-speler
- Cd met rustige, maar relatief vrolijke muziek

Groepsgrootte
Ongelimiteerd.

Uitvoering
Leg de deelnemers aan de hand van onderstaande uitleg uit wat de bedoeling is:
We gaan zo in tweetallen tegenover elkaar staan met de vingertoppen van één hand tegen elkaar. Let 
op: alleen de vingertoppen en maar één hand! Zodra de muziek start, sluit één van het duo de ogen, 
terwijl de ander deze door de ruimte leidt door slechts in contact met elkaar te zijn via de vingertoppen. 
Daarbij zorgt degene die leidt ervoor dat de persoon met gesloten ogen nergens tegenaan botst. 

Zodra de muziek stopt, worden de rollen omgedraaid en als dan de muziek voor de tweede maal start, 
gaat degene die leidde met gesloten ogen volgen. Vraag na afloop wat de deelnemers moeilijker  
vonden: leiden of volgen? Daaruit kunnen de deelnemers voor zichzelf ontdekken of ze meer een  
leider of volger zijn. Ga een gesprekje aan over hoe dit naar voren komt in het contact met kinderen en 
jongeren. Ga na of er mensen zijn die zichzelf wel wat meer zouden willen ontwikkelen richting leider of 
juist richting volger.

Afronden en afsluiten
Als afronding kan er kort met de groep gereflecteerd worden: hoe hebben de deelnemers de bijeen-
komst bijvoorbeeld ervaren? In het verlengde daarvan kan er samenvattend nog even herhaald worden 
welke informatie tijdens deze bijeenkomst boven tafel is gekomen en wat een eventuele vervolgstap kan 
zijn. Ter afsluiting kan weer een bijpassend gebed, gedicht of bijbelpassage voorgedragen worden.

Tot slot
Er zijn heel wat werkvormen aangeboden en de opzet gaat uit van vier programmaonderdelen. Wanneer 
er behoefte is aan meer ruimte voor gesprek, discussie of diepgang, kan er ook voor twee programma-
onderdelen gekozen worden die dan wat meer ‘opgerekt’ worden.
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> werkVormen jeugdpastoraat Introduceren
Na een verkennende bijeenkomst kan de stap gemaakt worden om een bijeenkomst te organiseren die 
gericht is op het introduceren van jeugdpastoraat. Met introduceren wordt overigens in dit geval kennis-
maken bedoeld. De werkvormen hierbij kunnen gebruikt worden bij het inrichten van een programma. 
Allereerst volgt er enige basisinformatie, zodat de voortrekker van de bijeenkomst zich in kan lezen. 

Basisinformatie
Mensen die ervaring hebben in het werken met kinderen en jongeren – op welke manier dan ook in 
jeugdwerk of catechese – hebben hoogstwaarschijnlijk wel eens een pastoraal gesprek achter de rug, 
ook al wordt dit wellicht niet direct als zodanig herkend. Pastoraat begint namelijk bij wijze van spreken 
in de wandelgangen. Bij het boodschappen doen komt bijvoorbeeld een kindernevendienstleidster 
een meisje uit de groep tegen dat net uit het ziekenhuis is gekomen. Zij geeft het meisje de ruimte om 
het ziekteverhaal te vertellen. Of aan de bar van het jeugdhonk zit een jongen die aan de vrijwilliger 
achter de bar vertelt dat de verkering net uit is. Zo ‘eenvoudig’ kan het zijn. Deze map ziet pastoraat als 
ontmoeting, waar mensen elkaar en anderen helpen een weg te vinden in levens- en geloofsvragen. 
De jeugdwerker is iemand die met de jeugd optrekt, zich inleeft in de vragen die er leven en de dialoog 
aangaat. In het pastoraat mag het gaan over die schijnbaar alledaagse dingen. Juist deze dingen zijn 
voor iemands leven van grote betekenis. 

Jeugdpastoraat is er voor kinderen en jongeren tot aan hun volwassenheid, al stopt pastoraat daar 
natuurlijk niet. Jeugd is te vinden op allerlei plekken, in clubs en catechese bijvoorbeeld; daar waar 
jeugdwerkers vragen worden gesteld door kinderen en jongeren en daar waar jeugdwerkers contact 
zoeken met kinderen en jongeren is er jeugdpastoraat aanwezig. Jeugdpastoraat strekt zich ook uit naar 
jeugd die niet (meer) in de kerk komt. Pastoraat helpt om opnieuw of voor het eerst te ontdekken dat het 
eigen levensverhaal belangrijk is in het ‘grote’ verhaal van verbondenheid van God en mensen, zoals dat 
in Bijbelverhalen en in de levende traditie te vinden is.

Achter de verhalen van kinderen en jongeren gaan soms vragen schuil die om een pastorale houding en 
een pastoraal antwoord vragen. Maar wat is dat eigenlijk? Hier volgen een aantal definities van termen.

Pastor: pastor betekent ‘herder’. Dat roept meteen allerlei Bijbelse beelden en teksten op. Veel mensen, 
ook jongeren, zijn vertrouwd met Psalm 23: ‘De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.’ God is herder, 
wil ook herder voor de mensen zijn. Jezus noemt zichzelf ‘de goede herder’ in Johannes 10. Herder-
schap heeft vele aspecten en heeft vooral iets van dagelijkse zorg in zich. Een ander aspect is dat de 
herder telkens weer het initiatief neemt en mensen opzoekt in hun leven van alledag. Hij komt naar de 
mensen toe.

Pastoraat: God nodigt mensen uit Hem te volgen. De herder gaat voorop. Lange tijd leek het alsof de 
herderlijke zorg vooral iets was voor ambtsdragers. Maar in de Kerkorde staat een opdracht aan de hele 
gemeente. De opdracht tot pastoraat is dus niet alleen iets voor ambtsdragers, maar geldt allereerst 
voor de gemeente en gemeenteleden. Opleiding en ervaring kunnen helpen bij het uitvoeren van  
pastorale taken. Dat neemt niet weg dat iedereen eigen gaven en mogelijkheden heeft. Het is goed  
om daar bewust van te zijn. Niet iedereen hoeft hetzelfde te kunnen. Pastoraat is breed. De één is  
goed in luisteren, de ander voelt zich meer thuis bij het doen van praktische dingen. Paulus benadrukt  
in 1 Korinthiërs 12 de verscheidenheid van gaven in de gemeente.

Pastoraal antwoord: pastoraat wordt, zoals al eerder benoemd, vaak gezien als iets voor deskundigen. 
Maar in de visie van deze map doet elke jeugdwerker volop aan jeugdpastoraat! Wanneer tijdens een 
activiteit een kind of jongere langs komt bij de leiding met een vraag of probleem, is dit al jeugdpasto-
raat. Het gaat erom met open oor te luisteren en samen met kinderen en jongeren op zoek te gaan naar 
antwoorden op hun vragen. Het is niet nodig altijd overal een kant-en-klaar antwoord op te hebben. 

Pastorale houding: een pastorale houding betekent dat je kunt luisteren. Het is een open houding die 
een gesprek aanmoedigt en een gevoeligheid voor levens- en geloofsvragen die achter verhalen kunnen 
schuilgaan. 

Na deze basisinformatie, kan nu gekeken worden naar de inrichting van de bijeenkomst:  
jeugdpastoraat introduceren.
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Indeling programma
De indeling van het programma kan er bijvoorbeeld zo uit zien:
20:00 Opening en welkom heten
20:10 Programmaonderdeel 1 (Kennismaking + verdiepende kennismaking)
20:40 Programmaonderdeel 2 (Factoren van het pastoraat)
21:00 Pauze
21:10 Programmaonderdeel 3 (Voorwaarden goed jeugdpastoraat)
21:30 Programmaonderdeel 4 (Jeugdpastoraat in de eigen gemeente)
21:50 Afronden en afsluiten
22:00 Eventueel de gelegenheid bieden om na te praten onder het genot van een drankje

Opening en welkom heten
De bijeenkomst start vanzelfsprekend met een opening. Dit mag kort en krachtig. Vaak is het goed 
om met de opening alvast het onderwerp van de bijeenkomst wat door te laten schemeren. Dit kan 
door een bijpassend gedicht of Bijbelpassage voor te dragen of een afgestemd gebed te bidden. Voor 
inspiratie voor openingen, zie bijlage III. Verder kan ter inleiding kort verteld worden over het waarom 
van de bijeenkomst. 

1. Kennismaken met elkaar
Kennismaken kan met behulp van een voorstelrondje: ‘ik heet…., ik kom uit … en ik doe…’. Soms is 
het handig om iedereen stevig papier en een stift te geven en een naambordje voor zich neer te laten 
zetten. Dit alles is alleen nodig wanneer veel deelnemers elkaar nog niet van naam kennen. Wanneer 
de deelnemers elkaar al van naam kennen kan direct overgegaan worden tot de verdiepende kennisma-
king zoals bij optie 1 en 2. 

Eén van de onderstaande werkvormen kan gekozen worden voor de verdieping op de kennismaking.

Optie 1: wat is pastoraat voor jou? (maximaal twintig minuten)

Benodigdheden
- Pennen
- Voldoende kopieën van werkblad 6 (zie bijlage IV, werkblad 6)
- Flip-overvellen
- Verftape
- (Dikke) stiften

Groepsgrootte
Zes tot ongeveer veertig deelnemers.

Uitvoering
Geef alle deelnemers een pen en werkblad 6. Vraag de deelnemers dit werkblad in te vullen. Hang 
verspreid door de ruimte flap-overvellen op met op elk vel één van de volgende leeftijdscategorieën: 
een tot vijf jaar, zes tot tien jaar, elf tot vijftien jaar, zestien tot twintig jaar, 21 tot 25 jaar en 26 jaar en 
ouder. Vraag vervolgens de deelnemers om kort en krachtig de eigen definitie van pastoraat op het flap-
overvel te schrijven van de leeftijdsgroep waar de deelnemer het meeste mee in aanraking komt binnen 
de gemeente. Verdeel de groep vervolgens in kleine groepjes van drie tot vijf personen en laat de 
deelnemers onderling in gesprek gaan over de verschillende definities van pastoraat. Als de verdeling 
goed is, kan elk groepje bij het vel met de leeftijdsgroep waar dat groepje het meest mee in aanraking 
komt, in gesprek gaan. Koppel vervolgens plenair terug door enkele deelnemers te vragen naar wat op 
is gevallen in de gesprekjes. 

Optie 2: opwarmertje (maximaal twintig minuten) 

Benodigdheden
- Drie grote vellen papier
- Dikke stift
- Verftape

Groepsgrootte
Ongelimiteerd.
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Uitvoering
Schrijf op elk vel papier één van de volgende korte zinnen: ‘mee eens’, ‘niet mee eens’, ‘ik weet het niet’ 
en hang deze vellen in drie hoeken van de ruimte. Lees de onderstaande stellingen hardop voor aan de 
deelnemers en laat de deelnemers na elke stelling een plaats innemen onder één van de vellen papier, 
afhankelijk van hun mening over die stelling. Vraag na elke stelling aan enkele deelnemers om een 
toelichting te geven op de keuze om onder een bepaald vel te gaan staan.

Stellingen
- Pastoraat is mensen tot God brengen
- Een avondje met elkaar voetballen is ook pastoraat
- Iedereen heeft pastorale gaven
- Als clubleiding heb ik niks te maken met pastoraat
- Een gebed maakt een pastoraal gesprek completer
- Zonder Bijbelkennis is goed pastoraat niet mogelijk 

2. Factoren van het pastoraat
Er zijn binnen het jeugdwerk twee ellipsen die op elkaar betrokken worden, het verhaal van het kind of 
de jongere en het verhaal van God. Dat ziet er ongeveer zo uit:

In het pastoraat hoop je dat beide op elkaar betrokken worden, dat ze elkaar overlappen. Daar kan een 
jeugdwerker een actieve rol in spelen door bijvoorbeeld het levensverhaal van het kind of de jongere 
in het licht te stellen van het verhaal van God of door kinderen al vragend en luisterend in hun spel te 
helpen hun levens- en geloofsvragen te formuleren en te ordenen. Maar ook de eigen gemeente heeft 
er invloed op. Is de eigen gemeente bijvoorbeeld wel ‘kind en jongere vriendelijk’? 
Is er ruimte voor kinderen en jongeren en hun verhalen? Als dat niet het geval is, wordt de rol van de 
jeugdwerker ook bemoeilijkt. Kinderen en jongeren verwachten in die situatie dan vaak ook niet veel van 
‘de kerk’. Niet uit onwil maar uit ongewoonte. Kinderen en jongeren zijn in die situatie niet gewend die 
aandacht en ruimte te krijgen in de gemeente die aanspoort om zich te ontplooien of eigen initiatieven 
te ontwikkelen en staan er dus logischerwijs niet bij stil dat daar mogelijkheden toe zijn. 

Uiteindelijk is er dus sprake van vier factoren:
1. Het verhaal van het kind of de jongere
2. Het verhaal van God
3. De rol van de jeugdwerker daarin
4. De plaatselijke gemeente waar deel van uit wordt gemaakt

Deze vier factoren kunnen worden verkend met één van de volgende twee opties.

Optie 1: Factoren verbinden (maximaal twintig minuten)

Benodigdheden
- Genoeg grote vellen papier (flip-overvellen kunnen ook)
- Voldoende kopieën van werkblad 7 (zie bijlage IV, werkblad 7)
- (Dikke) stiften
- Verftape

Groepsgrootte
Tot ongeveer veertig deelnemers.

Uitvoering
Verdeel de groep in groepjes van drie tot vijf deelnemers. Geef elk groepje een groot vel papier, een 
kopie van werkblad 7 en een (dikke) stift. Leg eventueel het onderwerp even kort en globaal uit. Laat 
de groepjes aan de hand van de opdracht op werkblad 7 aan de slag gaan. Geef aan hoeveel tijd er 
beschikbaar is (bijvoorbeeld tien minuten). Als de tijd om is, kunnen de grote vellen op een muur 
geplakt worden en kan ieder groepje kort de eigen uitkomst toelichten. Als er tijd over is kan er een 
groepsgesprek over gehouden worden. Is er tijd te kort, vraag dan enkele groepjes in plaats van alle om 
een toelichting te geven. Eventueel kunnen de werkbladen terug gevraagd worden om uit te werken tot 
één document en rond te mailen ter inspiratie. 

kInd/jongere god
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Optie 2: de betekenis van de factoren voor elkaar (maximaal twintig minuten) 

Benodigdheden
- Grote vellen papier (flip-overvellen bijvoorbeeld)
- Pennen
- Voldoende kopieën van werkblad 8 (zie bijlage IV, werkblad 8)
- (Dikke) stiften
- Verftape

Groepsgrootte
Ongelimiteerd.

Uitvoering
Deze optie kan op twee manieren uitgevoerd worden: individueel of met de hele groep. 

Individueel: geef alle deelnemers een kopie van werkblad 8 en een pen. Geef eventueel een korte 
toelichting aan de hand van de gegeven informatie onder deze werkvorm. 
Geef duidelijk aan hoeveel tijd er beschikbaar is. Koppel daarna plenair terug over de bevindingen door 
bijvoorbeeld enkele deelnemers te vragen om een toelichting te geven. 

In groepsverband: Hang twee grote vellen zodanig op dat iedereen ze kan zien. Teken op het ene vel 
het cirkelfiguur van factoren dat terug te vinden is op werkblad 8 en plaats daarin ook de namen van 
de factoren. Vraag de groep wat het ene krachtveld voor het andere krachtveld kan betekenen en vice 
versa en schrijf de bevindingen van de groep op het andere vel. Werk eventueel na de bijeenkomst de 
bevindingen uit in een document en mail het rond ter inspiratie. 

3. Voorwaarden goed jeugdpastoraat
Pastoraat aan jeugd houdt in: ‘te gast zijn bij het kind of de jongere en (spelenderwijs) samen zoeken 
naar het verhaal achter de woorden, in het vertrouwen dat God in ’het spel’ aanwezig is.’11 Als je ruimte 
wilt creëren om met kinderen en jongeren door te praten over hun leven en hun vragen, zijn er een 
aantal voorwaarden van belang. Deze voorwaarden zijn in hoofdstuk 1 reeds naar voren gekomen onder 
het kopje: ‘universele voorwaarden’. Eén van onderstaande opties kunnen gebruikt worden om met de 
groep deze voorwaarden te verkennen. 

Optie 1: groepsgesprek (maximaal twintig minuten)

Benodigdheden
- Groot vel papier (flip-over kan ook)
- (Dikke) stift

Groepsgrootte
Ongelimiteerd.

Uitvoering
Vraag de deelnemers te reageren op de vraag: wat zijn de voorwaarden voor goed pastoraat?
Zet de antwoorden in de vorm van steekwoorden op het grote vel papier. Ga vervolgens een groeps-
gesprek aan over die voorwaarden. Benoem aan het einde de universele voorwaarden zoals die in 
hoofdstuk 1 van deze map zijn benoemd (aanvaarding, veiligheid, echtheid, respect voor grenzen) en 
onderzoek met de groep of de genoemde antwoorden onder die voorwaarden weg te schrijven zijn.

Optie 2: sketch (maximaal twintig minuten, afhankelijk van de groepsgrootte langer)

Benodigdheden
Geen

Groepsgrootte
Tot ongeveer veertig deelnemers.

11.  Klein, scriptie, blz. 17,  
eerste uitgave



23 werkmap jeugdpastoraat

4. JeUgPAsToRAAT VeRKeNNeN eN INTRoDUceReN

Uitvoering
Verdeel de groep in kleine groepjes van 3 tot 5 deelnemers. Geef alle groepjes de opdracht om een 
essentiële voorwaarde te bedenken voor goed jeugdpastoraat. Aansluitend moeten ze een korte sketch 
verzinnen waarin de bedachte voorwaarde naar voren komt. De overige groepen mogen raden welke 
voorwaarde gepresenteerd wordt. Ter afronding kan verteld worden over de vier universele voorwaarden 
voor goed jeugdpastoraat (zie hoofdstuk 1). 

4. Jeugdpastoraat in de eigen gemeente
Wat kunnen mensen vanuit de eigen positie binnen de gemeenschap voor jongeren en kinderen 
betekenen en wat wordt belangrijk gevonden en waarom? Bij deze werkvorm worden ideeën voor de 
vormgeving van jeugdpastoraat in de eigen gemeente onderzocht.
Eén van de onderstaande opties kunnen daarvoor gebruikt worden.

Optie 1: teken de toekomst (maximaal twintig minuten)

Benodigdheden
- Potloden
- Gummen en eventueel puntenslijpers
- Voldoende vellen papier
- Eventueel flap-over
- (Dikke) stift

Groepsgrootte
Ongelimiteerd.

Uitvoering
Geef elke deelnemer een vel papier, potlood en gum. Geef de volgende opdracht mee en schrijf die  
desnoods op een flap-over, zodat de deelnemers het op zich in kunnen laten werken: Neem als uit-
gangspunt je eigen positie binnen de gemeente en teken hoe jij vanuit die positie iets kunt betekenen 
voor kinderen en jongeren in de gemeente.

Optie 2: er was eens... (maximaal twintig minuten)

Benodigdheden
- Pennen
- Schrijfblaadjes

Groepsgrootte
Tot ongeveer veertig deelnemers.

Uitvoering
Verdeel de groep in kleine groepjes van drie tot vijf deelnemers. Geef de opdracht om per groepje een 
kort sprookje te maken waarin de toekomst van jeugdpastoraat in de eigen gemeente, zoals de deel-
nemers deze voor zich zien, naar voren komt. Laat enkele groepjes het gemaakte sprookje voordragen. 
Bespreek deze sprookjes kort (als de tijd het toelaat). Vraag de schrijfbladen met sprookjes terug, zodat 
deze uitgewerkt kunnen worden in een document en ter inspiratie rondgemaild kunnen worden. 

Afronden en afsluiten
Aan het einde kan de bijeenkomst kort met de groep geëvalueerd worden: hoe is het ervaren? Ook kan 
er samenvattend nog even herhaald worden welke informatie tijdens deze bijeenkomst boven tafel is 
gekomen en wat een eventuele vervolgstap kan zijn. Ter afsluiting kan weer een bijpassend gebed, 
gedicht of Bijbelpassage voorgedragen worden.



24 werkmap jeugdpastoraat

4. JeUgPAsToRAAT VeRKeNNeN eN INTRoDUceReN

Tot slot
Er zijn weer heel wat werkvormen geboden en de opzet ging uit van vier programmaonderdelen.  
Wanneer er behoefte is aan meer ruimte voor gesprek, discussie of diepgang, kan er ook voor twee 
programmaonderdelen gekozen worden die dan wat verder uitgewerkt of ‘opgerekt’ worden.

Eindconclusie
Nu jeugdpastoraat binnen de eigen gemeente verkend en geïntroduceerd is, volgt er een beslissings-
moment: we hebben ‘A’ gezegd met behulp van deel I, zeggen we nu ook ‘B’ met behulp van deel II? De 
volgende stap is namelijk het structureel integreren van een vorm van jeugdpastoraat binnen de eigen 
gemeente. Wanneer de conclusie ‘ja’ is, biedt deel II uitkomst. Hierin staan onder andere handleidingen 
voor het structureel integreren van jeugdpastoraat en is materiaal opgenomen voor het toerusten van 
jeugdwerkers op jeugdpastoraat. Deel II is te verkrijgen via www.jop.nl/winkel en kost e 39,95.
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Bijlage I  Voorbeeld plan van 
aanpak voor het voortraject
> stap 1: InformatIe InwInnen

Win informatie in over jeugdpastoraat:
•  doe (wanneer nodig) enige basiskennis op: wat is het, wat houdt het in, wat voegt het toe, wat is er 

voor nodig, welke opties zijn er, enzovoort (zie ook hoofdstuk 1 en 2 van dit deel);
•  zoek contact met omringende gemeenten die wellicht al bepaalde ervaringen hebben opgedaan met 

jeugdpastoraat (de gemeenteadviseur of regiocoach kan daarin een rol spelen) om bewust te worden 
van mogelijkheden en onmogelijkheden; 

•  breng in kaart wat er in de eigen gemeente al bewust of onbewust aan jeugdpastoraat wordt gedaan.

> stap 2: communIceren en draagVlak creëren 

Communiceer over de ideeën en ingewonnen informatie met gesprekspartners van  
verschillende niveaus: 
•  wanneer er meerdere jeugdwerkers zijn, bespreek dan gezamenlijk de ideeën en ingewonnen  

informatie. Dit kan door er een agendapunt van te maken voor de eerstvolgende vergadering of door 
op een ander moment samen te komen. Probeer een werkgroep te vormen en zorg ervoor dat daar 
ook één of enkele mensen uit het kader in zitten. Als het initiatief vanuit het kader komt: probeer 
draagvlak te creëren onder jeugdwerkers en neem een aantal jeugdwerkers op in je werkgroep;

•  stel binnen de werkgroep een plan van aanpak op om draagvlak te vinden op het niveau van  
moderamen en kerkenraad:

 -  breng moderamen en kerkenraad op de hoogte door bijvoorbeeld in eerste instantie een informeren-
de brief of e-mail te sturen. Vraag daarin om er een agendapunt van te maken en vraag daarnaast  
wanneer in een vergadering alles kort toe gelicht of gepresenteerd mag worden;

 -  bereid met de werkgroep een korte duidelijke presentatie voor en introduceer dat tijdens een  
vergadering van moderamen en kerkenraad;

 - neem in tweetal deel aan de vergadering van moderamen en kerkenraad en licht de zaak toe;
 -  wanneer er draagvlak gevonden is op dergelijke niveaus, zorg er dan voor dat er betrokkenheid 

blijft. Blijf dus altijd informeren over de stand van zaken, betrek mensen van dergelijke niveaus er 
liefst ook actief bij. Hoe breder de verantwoordelijkheid gedragen wordt, hoe beter.

> stap 3: VaardIgheden 

Verwerf enige vaardigheden die van toepassing kunnen zijn voor het opzetten, updaten of  
uitbouwen van jeugdpastoraat:
•  stel eventueel voor om met de werkgroep of een aantal leden ervan een cursus jeugdpastoraat te 

volgen, zie bijlage II: cursusaanbod;
•  vraag eventueel JOP om ondersteuning in het proces.

BIjlage I  VooRBeeLD PLAN VAN AANPAK VooR HeT VooRTRAJecT
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> stap 4: BeeldVormIng

Vorm een beeld van wat er leeft in de eigen gemeente:
•  verken via kinderen en jongeren en daarnaast ook via ouders, kerkelijk (jeugd)werkers en predikanten 

waar behoefte aan is, wat gemist wordt en wat een verrijking zou kunnen zijn op jeugdpastoraal 
gebied. Behalve bezoekjes bij diverse jeugdwerkactiviteiten zou hiertoe een bijeenkomst gehouden 
kunnen worden. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van werkvormen.  
Zie hoofdstuk 4: Werkvormen jeugdpastoraat verkennen.

> stap 5: IntroductIe

Laat kerkelijk (jeugd)werkers kennismaken met jeugdpastoraat. Dit kan door middel van een bijeen-
komst. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van werkvormen. 
Zie hoofdstuk 4: werkvormen jeugdpastoraat introduceren.

BIjlage I  VooRBeeLD PLAN VAN AANPAK VooR HeT VooRTRAJecT
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Er zijn allerlei cursussen voorhanden die van grote meerwaarde kunnen zijn en op verschillende  
manieren aansluiten bij jeugdpastoraat. Hieronder volgt een overzicht. 

> VoortgeZette traInIng jeugdpastoraat
De 'Voortgezette training Jeugdpastoraat' leidt vrijwilligers in de gemeente op in het toe werken naar 
een eigen plan van aanpak voor jeugdpastoraat binnen de eigen gemeente en traint deze vrijwilligers in 
de belangrijkste vaardigheden voor het uitvoeren van het jeugdpastoraat. Deze training is bedoeld voor 
gemeenteleden die in en namens een gemeente jeugdpastoraat verzorgen of willen gaan opzetten.

> BasIscursus ‘sIgnalen Van kInderen en jongeren’
Deze cursus is bedoeld voor mensen die in het clubwerk, de kindernevendienst, jeugdkerk of catechese 
regelmatig contact hebben met groepen kinderen en jongeren. Met deze cursus kunnen de cursisten de 
eigen kennis verbreden over achtergronden van levensfasen van kinderen en jongeren en leren omgaan 
met signalen die kinderen en jongeren via gedrag afgeven. Cursisten leren de signalen van jeugd te 
zien, op te pakken en daarover ook met het kind of de jongere in gesprek te gaan. Door middel van  
rollenspelen, gesprekstechnieken en gespreksvormen, kan de cursist ervaring opdoen die nodig is om 
met kinderen en jongeren in gesprek te gaan. Cursisten weten grenzen aan te geven en weten hoe 
kinderen en jongeren binnen en buiten de gemeente doorverwezen moeten worden.

> BasIscursus ‘kInderneVendIenst’
Er is binnen deze cursus een module die gaat over de leefwereld van kinderen, waarin onder andere 
informatie over de fasen in (geloofs)ontwikkeling en de leefwereld van kinderen naar voren komt. Ook 
wordt daarin bijvoorbeeld stil gestaan bij de verschillen tussen jongens en meisjes. Verder is er in de 
cursus aandacht voor het leiden van een groepsgesprek, maar ook voor rituelen en vieren.

Kijk voor meer informatie over het cursusaanbod of voor opgave op de volgende websites:
www.toerustingeneducatie.pkn.nl
www.jop.nl

Bijlage II  Cursusaanbod

BIjlage II  cURsUsAANBoD
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> gedIchten

Gedicht 1 ‘De hemeltelefoon’
Ik weet niet of jij weet, dat er een telefoon bestaat, 
die draadloos vanaf deze aarde, rechtstreeks naar de hemel gaat.
Wanneer je je ogen sluit, dan gaat er in de hemel een bel,
en kun je rustig spreken, God hoort jouw stem dan wel.
Je zult het al vlug merken: de lijn is altijd vrij,
‘U bent verkeerd verbonden’ is er in het huis van God niet bij.

Misschien is door worstelend ongeloof, de verbinding stuk gegaan 
of heb je dit hemeltoestel een poos verwaarloosd laten staan.
Het toestel in je hart, is heel fijn want je kunt zo zonder voorbereiding
op elk tijdstip van de dag gebruik maken van de lijn.
Hij wil naar jou luisteren en zegt nooit: ’houd het kort’
Hij blijft geduldig aan het toestel, totdat jij je hart hebt uitgestort.

Als Vader met zijn kind spreekt, luistert Hij met open oor.
Hij wil voor ’t kind ’t beste, daar is Hij vader voor.
Controleer maar eens jouw toestel en maak het storingsvrij.
Je Vader in de hemel, is dan ontzaglijk blij.
(Anoniem)

Gedicht 2 ‘Ik zal er voor je zijn’
Ik zal er voor je zijn wanneer je angst hebt.
Ik zal er voor je zijn als je twijfelt.
Ik zal er voor je zijn wanneer je treurig bent.
Ik zal er voor je zijn als je blij bent.
Ik zal er voor je zijn wanneer je pijn hebt.
Ik zal er voor je zijn als je in gevaar bent.
Ik zal er voor je zijn wanneer je hulp nodig hebt.
Ik zal er voor je zijn als jouw wereld instort.
Ik zal er voor je zijn wanneer je een slecht geweten hebt.
Ik zal er voor je zijn als zorgen je wakker houden.
Ik zal er voor je zijn wanneer je sterven moet.
Ik zal er voor je zijn als jij me zoekt.
(Anoniem)

Gedicht 3
Kind, leg in Mijn handen al jouw vragen,
al is het met een hart vol pijn.
Juist op die moeilijke dagen,
zal Ik bij jou zijn.

Het ‘waarom’ in mijn leven,
Is soms zo moeilijk te aanvaarden, Heer.
Wil mij de kracht daarvoor geven,
en daal met Uw kracht op mij neer.

Schenk mij de rust en het vertrouwen,
dat U het draagt voor mij.
Laat mij op U blijven bouwen,
ga met mij mee aan mijn zij.
(Anoniem)

Bijlage III  Inspiratie voor 
opening van bijeenkomst

BIjlage III  INsPIRATIe VooR oPeNINg VAN BIJeeNKoMsT
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Gedicht 4 ‘Voetstappen in het zand’
Ik droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen 't leven door en maakten een spoor in het zand,
van stappen, twee aan twee; de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was maar één paar stappen staan.

Ik zei toen: "Heere, waarom dan toch?" Juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag op 't zwaarste deel van 't pad...

De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen:
"Mijn lieve kind, toen 't zo moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen".
(Mary Stevenson) 

> BIjBelpassages

Mattheus 7:7-8
7 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 
8 Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 

Mattheus 5: 14-16
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 
15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet 
hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor 
de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 

Lucas 2: 41-51
41 Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42 Toen hij twaalf jaar was, maak-
ten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43 Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar 
Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. 44 In de veronderstelling dat hij zich 
bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en 
bekenden begonnen te zoeken. 45 Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem 
daar te zoeken. 46 Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij 
naar hen luisterde en hun vragen stelde. 47 Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en 
zijn antwoorden. 48 Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, 
wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ 49 Maar hij zei 
tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 
50 Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. 51 Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun 
voortaan gehoorzaam.

Lucas 10: 25-37
25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen 
om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? 
Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 
met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28 ‘U hebt 
juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde zich 
rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er 
was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die 
hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam 
er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 
32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om 
hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34 Hij 
ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn 
eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 35 De volgende morgen gaf 
hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die 

BIjlage III  INsPIRATIe VooR oPeNINg VAN BIJeeNKoMsT
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op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer 
van de rovers?’ 37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus 
tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ 

Deze Bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 
2004/2007

> geBeden

Gebed 1
God, wij danken u voor de mensen die aandacht voor ons hadden, als kind, als jongere.
Zij hebben veel voor ons betekend en misschien wel zonder het zich echt te realiseren.
Wij willen u bidden voor de kinderen en jongeren in onze gemeente.
Wij dragen hun namen aan u op en samen met hen, die van alle anderen kinderen en jongeren om hen 
heen die we soms niet eens kennen. Help ons als gemeente aandachtig te zijn. 
Dat er een sfeer mag zijn van veiligheid, aanvaarding en echtheid.
Dit vragen wij u, in Jezus’ naam Amen.
(Samen op Weg Jeugdwerk)

Gebed 2
God, wij zijn mensen naar Uw beeld; zo heeft U ons gemaakt. 
met handen en voeten, ogen, oren en een mond maar we zijn allemaal anders.
Dit past bij de één en dat weer beter bij de ander. 
Help ons om dat te doen wat het beste bij ons past,
dan komen we tot ons recht, dan kunnen we worden wie we eigenlijk ook zijn. 

Geef ons de moed om nee te zeggen als dat nodig is;
geef ons de kracht om ergens tegen in te gaan als dat goed is;
geef ons de rust om na te denken over wie we willen zijn.
God, wij zijn mensen naar Uw beeld; ieder met een eigen kleur.
Help ons om al die kleuren te gebruiken om er samen iets goeds en moois van te maken.
Amen.
(www.parochieheiligegeest.nl/bidjeugd.htm)

Gebed 3
God, wij danken u dat de mens zo in elkaar zit
dat we op eigen benen door het leven kunnen gaan.

Wij bidden u voor mensen die moeite hebben
hun eigen weg te vinden en die steeds onderuit gaan.

Wij vragen u om sterke benen, vooral ook zodat mensen 
elkaar op de been kunnen helpen.
(www.parochieheiligegeest.nl/bidjeugd.htm)

Gebed 4
Vader, als we om kracht vragen krijgen we moeilijkheden om ons te sterken.
Vragen we om wijsheid dan krijgen we problemen om op te lossen.
Vragen we om moed dan zijn er gevaren om te overwinnen.
En vragen we om steun dan krijgen we kansen.
Vader, al krijgen we niets waar we precies om vragen, we krijgen precies wat we nodig hebben.  
Wilt U ons blijven onderwijzen. Dank U wel. 
Amen.
(Anoniem)

BIjlage III  INsPIRATIe VooR oPeNINg VAN BIJeeNKoMsT
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BIJlAge IV

van hoofdstuk 4
werkvormen
werkbladen bij de



33 werkmap jeugdpastoraat

> naam Van de persoon dIe wordt geïnterVIewd

Vraag 1
Vanuit welke functie ben je hier aanwezig? (Ouder/jongere/kerkenraadslid/kindernevendienstleiding/
predikant/ouderling/et cetera)

Vraag 2
Wat was je drijfveer om naar deze bijeenkomst te komen?

Vraag 3
Wat verwacht je van deze bijeenkomst?

Vraag 4
Wat zie je graag verwezenlijkt worden binnen de kerk voor kinderen en jongeren?

werkblad 1  
Duo-interviews

BIjlage IV  WeRKBLADeN BIJ De WeRKVoRMeN VAN HfsT. 4
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Vraag 1
Op welke manier ben je betrokken bij de kerk?

 Als (jeugd)ouderling

 Als predikant

 Als leiding van een jeugdwerkactiviteit

 Als kind/jongere die mee doet aan activiteiten 

 Als betrokken gemeentelid

 Als kerkenraadslid

 Anders, namelijk:

Vraag 2
Wat heeft de kerk kinderen en jongeren te bieden op het gebied van persoonlijke ondersteuning?

Vraag 3
Wat wordt er gedaan met ‘signalen’ van kinderen en jongeren*? Is er een plaats (of persoon) binnen de 
gemeente waar daar iets mee gedaan kan worden?

*  Met ‘signalen’ worden tekenen bedoeld in het verbale en non-verbale gedrag van kinderen en jonge-
ren, die erop kunnen duiden dat er iets aan de hand is met het kind of de jongere.

werkblad 2  
Enquête

BIjlage IV  WeRKBLADeN BIJ De WeRKVoRMeN VAN HfsT. 4
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Vraag 4
Hoe is er vanuit de kerk persoonlijk contact met kinderen/jongeren? 
(meerdere antwoorden aankruisen mag)

 Via de diverse groepsactiviteiten

 Via e-mail

 Via bezoekjes

 Via de telefoon

 In de wandelgangen

 Via de post (kaartjes, jeugdblad, informatiebrieven, etc.)

 Anders, namelijk (ook nog):

Ben je daar tevreden over? Waarom wel of waarom niet?

Vraag 5
Ziet de kerk naar jouw idee genoeg om naar jongeren? Waarom wel of waarom niet?

Bedankt voor het invullen!

BIjlage IV  WeRKBLADeN BIJ De WeRKVoRMeN VAN HfsT. 4
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Vraag 1 
Op welke manieren ziet de kerk om naar kinderen en jongeren?

Vraag 2
Via welke wegen heeft de kerk persoonlijk contact met kinderen en jongeren?

Vraag 3
Wat wordt er gedaan met ‘signalen’ van kinderen en jongeren* binnen de kerk?

*  Met ‘signalen’ worden tekenen bedoeld in het verbale en non-verbale gedrag van kinderen en  
jongeren, die erop kunnen duiden dat er iets aan de hand is met het kind of de jongere.

BIjlage IV  WeRKBLADeN BIJ De WeRKVoRMeN VAN HfsT. 4
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BIjlage IV  WeRKBLADeN BIJ De WeRKVoRMeN VAN HfsT. 4

werkblad 4  
Mindmappen

kansen & wensen
VOOr relATIegerIcHT JeugdWerK
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BIjlage IV  WeRKBLADeN BIJ De WeRKVoRMeN VAN HfsT. 4

werkblad 5  
Symbolen
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Vraag 1
Met welke leeftijdsgroep kom je het meest in aanraking binnen onze gemeente?

 1 tot 5 jaar

 6 tot 10 jaar

 11 tot 15 jaar

 16 tot 20 jaar

 21 tot 25 jaar

 Anders, namelijk:

Vraag 2
Wat is jouw definitie van pastoraat?

BIjlage IV  WeRKBLADeN BIJ De WeRKVoRMeN VAN HfsT. 4

werkblad 6  
Wat is pastoraat
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> InformatIe
In het pastoraat hoop je dat het verhaal van het kind of de jongere en het verhaal van God op elkaar 
betrokken worden, dat ze elkaar overlappen. Dat ziet er ongeveer zo uit:

Hier kan een jeugdwerker een actieve rol in spelen, bijvoorbeeld door het levensverhaal van een kind 
of jongere in het licht te stellen van het verhaal van God. Maar ook de eigen gemeente heeft er invloed 
op. Is de eigen gemeente bijvoorbeeld wel ‘kind en jongere-vriendelijk’? Is er ruimte voor kinderen en 
jongeren en hun verhalen? Als dat niet het geval is, wordt de rol van de jeugdwerker ook bemoeilijkt. 
Kinderen en jongeren verwachten in die situatie dan vaak ook niet veel van ‘de kerk’. Niet uit onwil, 
maar uit ongewoonte. Uiteindelijk is er dus sprake van vier factoren:
1. Het verhaal van het kind of de jongere
2. Het verhaal van God
3. De rol van de jeugdwerker daarin
4. De plaatselijke gemeente waar deel van uit wordt gemaakt

Opdracht 1
Maak een tekening op het grote vel papier en verbind in die tekening de vier bovengenoemde factoren 
(bijvoorbeeld in de vorm van vier ellipsen en eventueel met behulp van lijntjes) met elkaar op een manier 
waarvan jullie denken dat het de meest ideale verbinding is. 

Opdracht 2
Stel nu voor elk krachtveld tenminste twee voorwaarden op waar deze aan moet voldoen om de  
onderlinge verbinding zo goed mogelijk te houden of te versterken.

Krachtveld kind of jongere
- Voorwaarde 1:

- Voorwaarde 2:

Krachtveld God
- Voorwaarde 1:

BIjlage IV  WeRKBLADeN BIJ De WeRKVoRMeN VAN HfsT. 4

werkblad 7  
Factoren verbinden

kInd/jongere god
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- Voorwaarde 2:

Krachtveld jeugdwerker
- Voorwaarde 1:

- Voorwaarde 2:

Krachtveld eigen gemeente
- Voorwaarde 1:

- Voorwaarde 2:

BIjlage IV  WeRKBLADeN BIJ De WeRKVoRMeN VAN HfsT. 4
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> InformatIe:
In het pastoraat hoop je dat het verhaal van het kind of de jongere en het verhaal van God op elkaar be-
trokken worden. Daar kan een jeugdwerker een actieve rol in spelen, bijvoorbeeld door het levensverhaal 
van het kind of de jongere in het licht te stellen van het verhaal van God. Maar ook de eigen gemeente 
heeft er invloed op. Uiteindelijk kunnen we spreken van vier factoren die elkaar beïnvloeden:  
1. Het verhaal van het kind of de jongere
2. Het verhaal van God
3. De rol van de jeugdwerker daarin
4. De eigen gemeente 

> opdracht:
Hieronder staat een figuur dat de vier bovengenoemde factoren symboliseert. 
-  Zet de namen van de factoren in het figuur, daar waar deze volgens de eigen beleving thuishoren  

(er is geen goed of fout). 
- Schrijf nu voor een aantal factoren op wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

1) 

2)

3)

4)

BIjlage IV  WeRKBLADeN BIJ De WeRKVoRMeN VAN HfsT. 4

werkblad 8  De betekenis 
van factoren voor elkaar
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