Missie, visie en strategie HJ richting 2018-2023
1. Missie, visie en strategie HJ 2018-2023
Missie HJ:
Het faciliteren en toerusten van het jeugdwerk met als doel de jeugd te verbinden, het evangelie
over te dragen tot opbouw van het geloof en het adviseren van de AK.
Kernwaarden HJ:
• Openheid/gastvrijheid;
• Verbinding;
• Ontmoeting;
• Betrokkenheid;
• Kennisoverdracht;
• Ontwikkeling.
Doelgroepen HJ:
• Jeugd 6-25 jaar;
• Jeugdleiders;
• Ouders;
• Jeugdouderlingen;
• Algemene Kerkenraad.
Visie HJ:
De HJ streeft er naar om de jeugd van Hervormd Huizen elkaar in een open sfeer te laten
ontmoeten en via het geloof in Jezus te verbinden. Dit doet zij door ontwikkeling van nieuwe
initiatieven, en het creëren van betrokkenheid binnen de gemeente door kennisoverdracht en
ondersteuning aan jeugdleiders en ouders (financieel en organisatorisch).
De HJ ziet het jeugdwerk als:
• Een belangrijk instrument bij gemeenteopbouw;
• Gelegenheid voor jongeren (en tieners, kinderen) om door toegankelijke activiteiten
elkaar te betrekken, betrokken te houden of in contact te brengen met het evangelie van
Christus;
• Mogelijkheid van ‘verantwoorde’ tijdsbesteding voor de jeugd in alle leeftijden;
• Belangrijke plaats voor ontmoeting met leeftijdgenoten (met name ook uit de kerkelijke
gemeente) en het opbouwen van relaties in combinatie met momenten van
Bijbelstudie/lezing, bezinning en lofprijzing;
• Werkvorm voor het leren dragen van verantwoordelijkheden;
• Mogelijkheid invulling te geven aan creatieve en organisatorische gaven.

1

Strategie HJ:
De HJ wil de komende jaren meer zichtbaar zijn voor de jeugd, jeugdleiding en (in mindere mate)
ouders d.m.v. volgende kernpunten:
1. Meer betrokkenheid tonen aan diverse jeugdclubs
Doel:
▪ Zichtbaarheid HJ vergroten;
▪ Betrokkenheid HJ tonen;
▪ Informatie uitwisseling met HJ verbeteren;
▪ Opgebouwde kennis borgen bij mutaties jeugd leiding (bijv. via draaiboeken).
Hoe ?
▪ Elk HJ-lid is contactpersoon voor een of meerdere jeugd clubs, en;
heeft regelmatig contact met deze clubs door:
• minimaal 3x per jaar aanwezig te zijn bij vergaderingen/speciale activiteiten;
• email en telefonisch contact.
2. Kennisoverdracht tussen jeugdclubs om de kwaliteit en continuïteit te borgen
Doel:
▪ Zorgen dat leiding van elkaar leert en elkaar weet te vinden.
Hoe ?
▪ Via het Onderlinge Jeugd (OJ) Overleg (minimaal 1x per jaar);
▪ Via de vaste HJ-contactpersonen.
3. Signaleren en delen van maatschappelijke issues en trends + successen kerkelijk
jeugdwerk (zowel binnen als buiten Huizen)
Doel:
▪ Bedenken en uitwerken van nieuwe jeugdwerk initiatieven;
▪ Nagaan of succesvol kerkelijk jeugdwerk uit andere gemeenten ook in Huizen kan
worden toegepast.
Hoe ?
▪ Via een speciaal daarvoor aangewezen HJ-lid;
▪ Informatie verzamelen over ontwikkelingen onder jeugd en deze kennis delen met
betrokkenen (ouders, jeugdleiders, - jeugdouderlingen).
▪ Door dit als vast agenda punt op te nemen voor het HJ-overleg.
4. Weerbaar maken van de jeugd tegen gevolgen maatschappelijke issues
Doel:
▪ Versterken christelijk fundament om jongeren sterker in de maatschappij te laten staan.
Hoe ?
▪ Door toerusting ouders;
▪ Thema avonden of themadiensten;
▪ College Tour;
▪ Catechisatie;
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▪
▪

Overleg met jeugdouderlingen;
Communicatie in Kerkblad.

5. Bevorderen van diaconale samenwerking
Doel:
▪ Jeugd actief betrekken bij missionaire activiteiten.
Hoe ?
▪ Lanceren nieuwe initiatieven, zoals Kerst Outreach, spelavond ouderen, etc;
▪ D.m.v. samenwerking met de Diaconie.
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Verdeling clubs over HJ leden:
Type

Club/activiteit

Groep/Klas

HJ verantwoordelijke

Lagere school

Kings Kids

Groep 3 + 4
Groep 5 + 6

Gerna
Gerna

Instuif

Groep 7 + 8

Lianne

Zondagschool

Groep 1 - 7

Lianne

Middelbare school

EVA
KV
BruggerChill
PUB R
Bijbelkring 16+
EO Jongerendag
HJ BBQ

Groep 8 – 17/18 jaar
Groep 8 – 17/18 jaar
Klas 1 + 2
Klas 3 + 4
16+ jaar
13+ jaar
Klas 1 t/m 18 jaar

Gerna
Jan-Willem
Lianne
Jan
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth

Na middelbare school

College Tour

18-25 jaar

Elsbeth

(Losse) activiteiten over alle
leeftijden heen

Generation Praise

Overig

Voetbaltoernooi
Belijdenisattentie
Jeugdouderlingen
Signaleren en delen
maatschappelijke
issues en trends +
successen kerkelijk
jeugdwerk
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Jan-Willem
Alles > Groep 5

Alles > Groep 3

Gerna en Elsbeth
Elsbeth
Gert
Gert

