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Bouwen aan de 
toekomst van de 
kerk. 

In een tijd van internationale 
spanningen, groeiende tegen-
stellingen in de samenleving 
en doorgaande secularisatie 
lijkt dit onbegonnen werk. 
Toch is er niets op deze we-
reld dat een betere toekomst 
heeft dan de kerk. Als jon-
geren door genade de Heere 
mogen leren kennen, hebben 
ze eeuwige toekomst. Dat 
maakt ons werk en het werk 
van alle jeugdwerkers zo 
waardevol. Wij bouwen niet, 
maar de Heere bouwt Zijn 
gemeente en voegt levende 
stenen toe aan het Godsge-
bouw. Ook jongeren. 

DE BOUWPLAATS 
VAN HET 
JEUGDWERK  

BELEID 
EN VISIE
Wij werken vanuit onze 
opdracht om jongeren te 
verbinden aan de Heere 
en Zijn dienst. We zijn er 
voor alle jongeren, maar 
moeten onze aandacht 
verdelen over verschil-
lende doelgroepen. In 
ons werk zoeken we voor 
verschillende doelgroe-
pen steeds weer een 
passende benadering, 
om onze opdracht uit te 
voeren. Onze doelgroe-
pen zijn:
• Jongeren
• Leidinggevenden
• Kerkenraden
• Ouders
• Achterban
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IN DE GEMEENTE  

In het jeugdwerk draait alles om 
jongeren in hun gemeente. Dát is 
de bouwplaats. 

Op die plek heeft de Heere ambtsdragers, cateche-
ten en jeugdwerkleiders gesteld om te dienen. Wij 
ontmoeten betrokken leidinggevenden die met veel 
toewijding er voor jongeren willen zijn in hun ge-
meente; gericht op het Woord van God en het hart 
van jongeren. Zij zijn van onschatbare waarde voor 
het jeugdwerk. Tegelijk is het jeugdwerk geen mak-
kelijk werk. De Jeugdbond heeft daarom in 2016 veel 
gedaan om juist opvoeders in de kerk te bereiken. 
We spraken met leidinggevenden, kerkenraden; we 
probeerden naar hen te luisteren, we zochten samen 
naar oplossingen voor problemen, gaven hen advies, 
bemoediging en toerusting.
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LANDELIJK 
JEUGDWERK 

Naast het jeugdwerk in de 
gemeente organiseerden 
we ook veel activiteiten op 
landelijk niveau. 

De Bondsdagen (-12 en +12) en de Winter-
conferenties (+16 en +21) zijn onze bekend-
ste bijeenkomsten. Door deze activiteiten 
bereikten we veel jongeren. Ook met Check-
in en Zin-in wisten we jongeren samen te 
brengen en met hen na te denken over aller-
lei thema’s.

ZIN-IN
Bezinning voor jongvolwas- 
senen organiseren we onder 
het label ‘Zin-in’. 

Vorig jaar is het aantal activiteiten van Zin-
in gegroeid. Naast de avonden in Gouda 
en Amersfoort werden er in oktober twee 
najaarsconferenties gehouden rondom De 
godvruchtige avondmaalsganger van Petrus 
Immens.
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ACTIVITEITEN 
EN THEMA’S
BONDSDAGEN -12
Wat zal ik doen?

BONDSDAGEN +12
Aan de slag!?

JONGERENDAG +16
Jij in 2020

TIENERCONFERENTIE
Iedereen mag het zien!

WINTERCONFERENTIES
Doelgericht; leven onder 
Gods leiding

JEUGDWERKDAG
Stevig in je schoenen
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De bouwplaats van 
het jeugdwerk

BASISTRAINING 
JEUGDWERK
Veenendaal, Werkendam, 
Hendrik-Ido-Ambacht, 
Apeldoorn en Oostkapelle

13 
106 

1757 

medewerkers 
in Woerden

landelijke
vrijwilligers

leidinggevenden 
in de gemeenten

413 aangesloten 
verenigingen

2016
237
jongeren bezochten de 
Winterconferentie

tieners de 
Tienerconferentie 52 



17x
plaatselijk 

Jeugdwerkoverleg
bezocht

74 reizen

KOERS-
VAKANTIES

303 reisleiders

1849
deelnemers

+17%

VADER-ZOON 
DRIEDAAGSE
Drie dagen in de Ardennen
Samen met Outback Explorers

vaders 
en zonen69

8,3 Geven de 
deelnemers 
gemiddeld

Kinderkampen. Koers-vakanties in allerlei leeftijden. 
Echte kampen met het onmisbare kampgevoel in 
Nederland en onvergetelijke jongerenreizen naar allerlei 
prachtige bestemmingen. Inspirerende Bijbelstudies 
en gesprekken.



KOERS
Meer dan 1800 jongeren en 
300 reisleiders gingen in 2016 
mee met Koers-vakanties. De 
vakanties en kampen van Koers 
kenmerken  
zich door bezinning en 
ontspanning. 

Ons doel is om jongeren te verbinden aan 
Gods Woord en de kerk. We doen dit door 
Bijbelstudies, gesprekken met jongeren 
en een kampproject. Onze reisleiders 
worden voorbereid om zich voor dit doel 
in te zetten tijdens de vakanties. Naast 
de jongerenvakanties werden ook de 
Kinderkampen en ZomerkampenXtra (voor 
jongeren die extra begeleiding nodig hebben) 
volledig binnen Koers geïntegreerd. Binnen 
Koers is er ook blijvend aandacht voor veilig 
jeugdwerk gekomen.
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VORMEN VAN 
TOERUSTING
Op allerlei verschillende 
manieren werken wij aan 
toerusting van onze doel-
groepen:
• Plaatselijk Jeugdwerk-

overleg in gemeenten
• Basistraining jeugdwerk 

met verschillende mo-
dules

• Basiscursus ‘Vertellen is 
schilderen met woorden’

• Basiscursus ‘Bijbelstudie 
op de vereniging’

• Vader-zoondriedaagse in 
de Ardennen

• Advies rondom jeugdbe-
leid in gemeenten

• Begeleiding van kerken-
raden rond de zorg voor 
jongeren

TOERUSTING 

Als Jeugdbond hebben wij een missie: 
‘verbindt jongeren’. 

Ons doel is niet om jongeren aan onszelf te binden, 
maar aan de gemeente waarin de Heere hen een 
plaats gaf. Daarom zetten wij heel bewust in op toe-
rusting van mensen rondom jongeren. Dit is steeds 
verder uitgebreid. Allereerst richten we ons op het 
netwerk van leidinggevenden in de gemeenten. We 
bieden hen toerusting om hun vaardigheden te ont-
wikkelen. Jeugdwerk raakt heel de gemeente, daarom 
richten we ons ook steeds meer op kerkenraden, 
ouders en gezinnen. Daarin werken we nauw samen 
anderen, zoals het Deputaatschap voor Kerk, Gezin, 
Jeugd en Onderwijs, CGO, De Vluchtheuvel en het 
Lectoraat Nieuwe Media.
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1

Lennart:
“Een dag tot 
rust komen 
is goed voor 

iedereen.”
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En verder...
LEEF Peter van Olst over voedselbanken • JOUW VRAAG ds. G.W.S. Mulder over democratie

  Thema: Gezag

JONGERENMAGAZINE VAN DE JEUGDBOND GEREFORMEERDE GEMEENTEN

JAARGANG 71

#05
9 MAART 2017

Gezag,
geleend van God

VERKIEZINGEN
in Nederland
Interview W. ter Harmsel:

TIENER
Ga toch
boeven vangen!

COMMUNICATIE 

De Jeugdbond is vooral ook bekend 
van Daniël, ons jongerenmagazine. 

Met dit blad hebben we het doel om jongeren te 
bereiken met de boodschap van Gods Woord. We 
willen het hart van jongeren raken. We proberen 
dit te doen door Gods Woord en onze belijdenis te 
verbinden aan hun leven en belevingswereld. Voor 
Daniël was 2016 een bijzonder jaar, omdat het blad 
zeventig jaar bestond. Naast Daniël verscheen ook 
tweemaal EigenWijs, ons opvoedingsmagazine met 
als thema’s ‘dienen in het gezin’ en ‘de opvoeding 
van pubers’.
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En verder...
JOUW VRAAG Laurens Kroon over donkere tijd • TIENER over oorlog en vrede

Thema:
Tegenwind

JONGERENMAGAZINE VAN DE JEUGDBOND GEREFORMEERDE GEMEENTEN

JAARGANG 71

#06
23 MAART 2017

De Farizeeër
en de tollenaar

Terugblik
21+ conferenties

Waarom?
Serie #6

PUBLICATIES 
IN 2016
Naast onze magazines 
brengen we, meestal 
in samenwerking met 
uitgevers, ook publicaties 
voor jongeren en 
verenigingen op de markt.
• Ds. W. Visscher, Jona  

(Serie kleine profeten)
• Ds. G.J. van Aalst, e.a.,  

Vast Geloof. Bijbels 
dagboek voor jongeren 
bij de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis.

Op de Jeugdwerkdag werd 
onze nieuwe website ge-
presenteerd. Deze nieuwe 
website biedt een schat aan 
informatie voor jongeren 
en leidinggevenden en sluit 
beter aan op social media, 
waardoor we beter in staat 
zijn om onze informatie 
binnen een groot netwerk 
te delen.
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FINANCIËN 

Financiële middelen spelen een belangrijke 
rol in de realisatie van onze missie. 

Inkomsten staan onder druk en dat geldt zeker ook voor de 
toekomst. Onze financiële huishouding vraagt aandacht om 
ons werk te kunnen blijven doen. Fondsenwerving blijft nodig. 
Tegelijk hebben we een nieuwe contributiesysteem ingevoerd 
dat beter aansluit bij de wensen van aangesloten verenigingen. 
Financieel was het werk gelukkig mogelijk en zijn we dankbaar 
voor alles wat we ontvangen hebben. Maar dit resultaat was 
juist ook mogelijk door de enorme inzet van onze vrijwilligers. 
We willen hen én allen die ons werk steunen hartelijk bedanken.

DE BLIK NAAR BOVEN
In Barcelona staat de ‘Sagrada Familia’.  
Een wereldberoemde kerk waaraan sinds 
1882 nog steeds wordt gebouwd. 

Ook op de bouwplaats van het jeugdwerk zijn gebouwen nooit 
af. Er wordt altijd gewerkt, want de gemeente is ‘werk in uit-
voering’. In de diepste zin van het woord is het ook niet ons 
werk. Afhankelijkheid en ootmoed moeten en mogen ons werk 
stempelen. Want als de Heere het huis niet bouwt, bouwen 
arbeiders tevergeefs. Maar de Heere Jezus leeft. Het is Pasen 
geweest. Hij regeert als de Levende Zijn Kerk en in Hem is de 
belofte zeker: het zaad zal Hem dienen. Omdat Hij het gedaan 
heeft. Daarom bouwen wij in vertrouwen.

Colofon
Jeugdbond Gereformeerde 
Gemeenten
Postadres Postbus 79, 
3400 AB Woerden
Bezoekadres Houttuinlaan 7, 
3440 GM Woerden

T (0348) 489948
E info@jbgg.nl
I www.jbgg.nl

Giften: NL95INGB0002361133
t.n.v. Jeugdbond Ger. Gem. 
Woerden

Ontwerp: Treffend & Co
Vormgeving en druk: 
Verloop drukkerij, 
Alblasserdam

Lees het uitgebreide 
jaarverslag op: 
jbgg.nl/jaarverslag
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