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‘Jongeren zijn het goud van de gemeente! Hoe gaan wij met dat goud om? Sluit het jeugdwerk
nog wel goed aan? De vanzelfsprekendheid van binding neemt af.’
Dit zijn zo wat vragen die her en der bij gemeenteleden
leven en al langer menig hersenen heeft doen kraken.

Start jeugdwerkcommissie
Met toestemming van en in samenwerking met de
kerkenraad en de jeugdbond is er vanaf oktober
2020 gewerkt aan het vormen van een
jeugdwerkcommissie in onze gemeente. De
jeugdwerkcommissie wil een schakel zijn in het
geheel van het jeugdwerk in onze gemeente van
Oostkapelle.
Zij werkt samen met onder andere catecheten,
jeugdleiders, ouders en jongeren.
Ook wil de commissie meedenken met
vraagstukken die buiten het officiële jongerenwerk spelen. De doelgroep zijn de jongeren van 11 tot
25 jaar.
Met name bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zien we dat hier nog in
geïnvesteerd kan worden.
Gemeentebreed jeugdwerk - pilot Jeugdbond (jbgg)
Om dit alles vanaf de basis een goede start te laten hebben en een structuur aan te brengen voor de
langere termijn is de Jeugdbond bereidt ons daarbij helpen doormiddel van een pilot. Er is nauw
contact met (jeugdwerkadviseur +12) Jaco Pons.
In december heeft er een online bijeenkomst plaats gevonden met de jeugdwerkcommissie en Jaco.
Hij zal ons helpen met het opstarten en begeleiden van het gemeente breed jeugdwerk.
Jeugdwerk heeft heel de gemeente nodig!
In maart (afhankelijk van de corona ontwikkelingen) komt Jaco Pons een dag naar Oostkapelle om
gesprekken te voeren met de catecheten, jeugdleiders, ouders, jongeren zowel serieuze maar ook zij
die de gemeente hebben verlaten of dat mogelijk van plan zijn, kortom alle groepen van
gemeenteleden.
Dit om de gemeente van Oostkapelle te leren kennen en te ondervinden, hoe lopen de structuren en
lijnen in de gemeente.
Mogelijk dat u/jij hiervoor binnenkort benadert wordt. We rekenen op uw medewerking!
Jaco Pons zal van al deze gesprekken en eerdere bijeenkomsten een rapport opstellen. In dit rapport
worden de bevindingen van de gesprekken geanalyseerd en op basis daarvan worden er
aanbevelingen gedaan aan de kerkenraad en de jeugdwerkcommissie.
Lees verder op volgende pagina………….

Ook na het uitbrengen van het adviesrapport zal Jaco Pons betrokken blijven bij de uitvoering van de
aanbevelingen.
Gemeenteavond
Wat heel mooi is, de pilot van de jeugdbond sluit heel goed aan bij de ontwikkelingen binnen onze
gemeente! In maart of april D.V. zal Jaco Pons spreken op een gemeenteavond over het gemeente
brede jeugdwerk. Later meer hierover, maar heel erg de moeite waard om als gemeente er samen
voor te willen gaan.

! Oproep !
Het allerbelangrijkste: gebed voor de jeugd en de jeugdwerkcommissie is onmisbaar!
Laten we met zijn allen ons best doen om met de jeugd in contact te blijven.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via jeugdwerk@saronkerk.nl ook om signalen door te
geven of spreek één van de commissieleden aan.

Hartelijke groet vanuit het jeugdwerk
Kees van Moolenbroek (kerkenraad) Arjan Louwerse (catecheet) Jan Maljaars (koster) Koen Wisse
(jeugdleider +14) Marieke Bos (jeugdleider -12) Freddie Maljaars (jongere) Dingena Remijn (ouder)
jeugdwerk@saronkerk.nlde enige waarachtige God en Jezus

