
God verandert 
levens

stafinstructiedag 9 april 2022



Programma
09:50 Opening door Jaco Stuut

10:00 Veilig jeugdwerk

10:10 Lezing door Jan van Doleweerd

11:05 Pauze

11:30 Workshops

12:25 Toelichting kampproject

12:45 Sluiting door Arjan van der Beek

13:00 Lunch

14:00 Programma Kinderkampen / stafvergaderingen



Veilig jeugdwerk (1)
• Wij zijn verantwoordelijk voor de jongeren die met ons meegaan.

• Voor de jongeren, jezelf en de andere stafleden is het erg belangrijk dat 
het veilig is.

• Indien het niet veilig voelt dat met een staflid te delen, mag een 
deelnemer of staflid altijd met de JBGG (SOS-dienst) bellen.



Veilig jeugdwerk (2)
• Stem vooraf af binnen de staf hoe en wanneer je dit thema aan de orde 

stelt.

• Dit is niet vrijblijvend maar verplicht en belangrijk.

• Te vaak zien we in enquêtes terug dat het thema niet aan de orde is 
geweest...



Veilig jeugdwerk (3)
• Bepaal binnen de staf wie het meest geschikt is om hier op ontspannen 

wijze aandacht voor te vragen.

• Besteed er ook in de dagevaluatie aandacht aan.

• Zorg voor elkaar en voor de deelnemers.



Veilig jeugdwerk (4)
• Wijs deelnemers op de informatie op de website.

• Nodig hen uit om elk gevoel van onveiligheid te delen met een van de 
stafleden en vertel dat stafleden een gedragscode hebben ondertekent.

• Het gebouw of de camping

• Geestelijke integriteit. Hoe stel je vragen? Hoe reageer je op uitspraken?

• Lichamelijke integriteit ( afstand en nabijheid)



Veilig jeugdwerk (5)
• Het rijden met busjes of op mountainbikes.

• Vermijd één-op-één contact tussen man-meisje en vrouw-jongen zonder zicht.

• Vermijd betreden van slaapzalen van het andere geslacht.

• Beperk app contact met andere geslacht en indien wel, laat een ander staflid 
meelezen. Wees terughoudend met delen van privé-zaken met deelnemers.

• Wees alert op app-groepjes, zorg als staf dat je daaraan deelneemt zodat je 
weet wat er gedeeld wordt en hoe.



Gód
verandert
levens,…



Taal
Hoofd, hart en handen
Exploratie
Ervaring

Kritisch
Open
Fris
Facilitair
Integer
Ernstig







Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe 
zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij 
horen, zonder die hun predikt?
Romeinen 10:13-14

En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan 
getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.
2 Timotheüs 2:2



Waarom NET Foundation?

90% van de 
voorgangers 

wereldwijd is niet 
toegerust! 

Waarom niet?



Wat als je niet toegerust bent?
Grote bedreigingen:

1. Open voor misleidend welvaartsevangelie: ‘Geef 
je geld aan de kerk & God zegent jou’ 

2. Veel nadruk op dingen moeten doen. De (gratis) 
genade wordt nauwelijks genoemd.

3. Drive om vooral een sterke leider te zijn, in 
plaats van iemand die Jezus volgt en dient

4. Geen heldere Bijbelse ideeën over 
prediking, sacramenten, pastoraat, enz.

WELVAARTSPREDIKER DAVID OYEDEPO (NIGERIA)



Via de NET Studiecentra en 
Partnerscholen

VIA DE NET STUDIECENTRA MET EIGEN CURSUSSEN EN 

LOKALE TRAINERS 

DOOR PARTNERSCHOLEN MET ONLINE CURSUSSEN 

GEFACILITEERD DOOR NET





Promotievideo
https://youtu.be/v1R5FRwH7G4

https://youtu.be/v1R5FRwH7G4


Actiedoel
Toerusten en bemoedigen van voorgangers in Oost-Afrika:

• Ethiopië

• Kenia

• Oeganda

• Zambia

...zodat zij andere voorgangers kunnen toerusten. Iedere cursus/conferentie kost 
30 euro per voorganger. Totale cursus is 10 onderdelen/conferenties.



Projectboek
God verandert levens van mensen

Bijbelgetrouwe prediking in Oost-Afrika



Presentje
• Voor deelnemers

• Voor staf











Bedankt en eet 
smakelijk!

volg ons op Instagram en deel je foto’s
tijdens je vakantie met ons: @Koers-vakanties


