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Woord vooraf 
Een jaarverslag is een terugblik. Het vizier van de christelijke hoop richt zich op de toekomst, maar 

vindt de grond van de hoop in het verleden; in dat wat God deed. Die hoop mag en moet ons werk 

kenmerken. Gegronde hoop, omdat God doet wat Hij belooft: Is er een hand vol koren in het land 

op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon (Psalm 72:16). Door Zijn werk 

worden jonge zondaren geroepen en tot geloof gebracht. Ere Wie ere toekomt; dat is Zijn werk 

alleen. Ook in 2017. 

 

We zijn de Heere dankbaar voor wat hij schonk in 2017. Zonder Hem kunnen we niets doen. Ook de 

grote toewijding en inzet van de collega’s, het bestuur en de vele andere vrijwilligers heeft het 

werk ten dienste van de jongeren mogelijk gemaakt. De financiën kwam uit de gemeenten, de 

donateurs en andere giftgevers. Zo konden we in 2017 veel activiteiten organiseren en diensten 

leveren. Al die steun stimuleert ons om het jeugdwerk ook in 2018 met energie en betrokkenheid te 

inspireren en te ondersteunen. Met gevouwen handen. 

 

H.P. Kranendonk - secretaris 

 

1. Bestuursverslag 
 

ALGEMEEN 
 

1.1 Beleid, strategie, missie/visie 
De Jeugdbond is er voor de jongeren van de gemeenten. Het gaat erom dat zij verbonden raken of 

blijven aan de Bijbel en aan de gemeente. In de hoop en de verwachting dat ze in die weg aan de 

Heere verbonden worden, door het wonder van wedergeboorte, geloof en bekering. In dat uitzien is 

ook in 2017 veel werk verzet. Voor jongeren zelf en voor hun opvoeders: leidinggevenden, 

kerkenraden, ouders. 

 

In 2017 heeft de Jeugdbond zich bezonnen op de komende jaren. Welke ontwikkelingen zien we om 

ons heen? Hoe ontwikkelt ons werk zich? Waar merken we verlegenheid, behoefte? Waar zien we 

kansen? Wat is onze speelruimte, in kerkelijke, personele en financiële zin? Wat moeten we niet 

meer doen? Een mooi en belangrijk proces. 

De plannen zijn gedeeld met diverse belanghebbenden. De Jeugdbond vindt het belangrijk dat het 

beleid verankerd is in de gemeenschap en de doelgroepen waarvoor wij ons werk doen. 

Op de jaarvergadering in 2018 zal de Jeugdbond de plannen voor de komende jaren presenteren. 

 

De belangrijkste concrete plannen voor 2018 zijn: 

- Aanstellen van een communicatiemedewerker voor 1,0 formatieplaats. Uitgangspunt is dat 

de inzet van deze medewerker moet leiden tot extra deelnemers voor bijvoorbeeld de 

Koers-vakanties, meer abonnees voor Daniël en hogere opbrengsten uit fondswerving. De 

extra kosten kunnen dan opgevangen worden met extra opbrengsten. In de begroting 2018 is 

rekening gehouden met extra personeelslasten. 

- Voorbereiden van de uitvoering van beleidsvoornemens, die tijdens de jaarvergadering 

worden gepresenteerd. De financiële consequenties daarvan zijn zoveel als mogelijk reeds 

in de begroting 2018 verwerkt. Er zal onder andere worden geïnvesteerd in de ontwikkeling 

van een meer digitale benadering van jongeren en hun opvoeders. Hiervoor is financieel 

voorzien vanuit de bestemmingsreserves. 

 

1.2 Financiën 
De exploitatie over 2017 sloot met een tekort van iets meer dan € 24.000. In de begroting was 

rekening gehouden met een tekort van € 150.000. Het meevallende tekort is veroorzaakt door 

diverse factoren. De belangrijkste zijn de lagere beschikbare personeelsformatie en hogere 
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opbrengsten uit de fondsenwerving. De bestedingen ten laste van de bestemmingsreserves in 2017 

waren ongeveer € 115.000 lager dan begroot. Het resultaat uit de gewone exploitatie kwam per 

saldo ruim € 10.000 gunstiger uit dan begroot. 

 

In de meerjarenramingen wordt nog steeds uitgegaan van een geleidelijke afbouw van de 

bestemmingsreserves. Het financiële beleid in de achterliggende jaren was gericht op het 

beleidsmatig besteden van de opgebouwde bestemmingsreserves. De komende jaren zullen de 

bestemmingsreserves opdrogen en zal er toegewerkt worden naar een situatie waarbij de kosten en 

opbrengsten in evenwicht zijn. Er is een continuïteitsreserve opgebouwd, die is gebaseerd op de 

vaste kosten van de organisatie voor één jaar, vermeerderd met de geïnvesteerde middelen in vaste 

activa. 

 

In opdracht van het deputaatschap KGJO verzorgde de Jeugdbond de coördinatie van de toerusting 

van (met name) ouders in de Gereformeerde Gemeenten. Hiervoor ontving de Jeugdbond een 

vergoeding van het deputaatschap. 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na verw erking exploitatiesaldo)

31 december 2017 31 december 2016

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 48.896                      47.153                      

Financiële vaste activa 914.419                    1.198.423                

963.315                    1.245.576                

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 16.070                      19.760                      

Vorderingen 257.072                    112.416                    

Liquide middelen 298.236                    187.127                    

571.378                    319.303                    

1.534.692                1.564.879             

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Continuïteitsreserve 800.000                    700.000                    

Bestemmingsreserves 398.007                    438.795                    

Algemene reserve 23.177                      106.454                    

1.221.184                1.245.249                

SCHULDEN

Overlopende belastingen en sociale lasten 41.556                      46.073                      

Overlopende passiva 271.952                    273.557                    

313.508                    319.630                    

1.534.692                1.564.879             
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EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2017 EN BEGROTING 2018

 Uitkomst Begroting Uitkomst Begroting

2016 2017 2017 2018

€ € € €

O P B R E N G S T E N

Opbrengsten uit betaalde activiteiten 1.251.024  1.220.000  1.253.927 1.247.000  

Opbrengsten uit overige activiteiten 133.771     95.000       135.309 99.000       

Baten uit eigen fondswerving 543.378     535.000     571.367 565.000     

Overige baten 528              -                   692 -               

Totaal opbrengsten 1.928.701  1.850.000  1.961.294  1.911.000  

K O S T E N  VO O R  A C T I V I T E I T E N

Kosten voor betaalde activiteiten 1.222.632  1.208.000  1.225.888  1.234.000  

Kosten voor overige activiteiten 137.633     102.000     118.514     110.000     

Totaal kosten voor activiteiten 1.360.265  1.310.000  1.344.402  1.344.000  

B E H E E R S L A S T E N

Personeelskosten 723.373      756.000      713.767      748.000      

Huisvestingskosten 58.334        60.000        54.922        55.000        

Afschrijvingskosten 17.240        16.000        20.036        20.000        

Overige bedrijfskosten 126.631      93.000        94.365        104.000      

Kosten voorlichting en fondswerving 12.958        15.000        7.447          15.000        

Subtotaal beheerslasten 938.536      940.000      890.537      942.000      

Af: doorberekende beheerslasten 147.827      236.000      239.500      294.000      

Totaal beheerslasten 790.709      704.000      651.037      648.000      

F I N A N C I E L E  B A T EN  E N  L A S T E N

Financiële baten en lasten 18.562        14.000        10.080        10.000        

Exploitatiesaldo 203.711-     150.000-     24.064-       71.000-       

M U T A T I E  B E S T E M M I N G S R E S E R V E S

Mutatie bestemmingsreserve Toekomst voor de kerk 72.000-        105.000-      32.000-        -54.000

Mutatie bestemmingsreserve Uitbreiding jongerenzorg 40.000-        50.000-        9.000-          -39.000

Mutatie bestemmingsreserve Koers vakanties 24.239        -                   213              -                   

Onttrekking overige bestemmingsreserves 3.060-          -                   -                   -                   

90.821-        155.000-      40.787-        93.000-        

M U T A T I E  C O N T I N U Ï T E I T S R E S E R V E 100.000      

Mutatie algemene reserve -112.890 5.000 -83.277 22.000
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1.3 Personeel 
Het personeel van de Jeugdbond werkt, samen met veel vrijwilligers, met toewijding aan de 

activiteiten en diensten ten behoeve van de jongeren van de gemeenten en hun opvoeders: 

leidinggevenden, ouders, kerkenraden. De teamsamenstelling bleef nagenoeg hetzelfde. Enkele 

collega’s kwamen het team (tijdelijk) versterken. 

 

Percentage ziekteverzuim: 7,34 procent. 

Er zijn op individueel niveau en teamniveau maatregelen genomen om uitval in de toekomst zoveel 

mogelijk te voorkomen. 

 

1.4 Bestuur 
Iedereen was diep geschokt toen de voorzitter van het bestuur, ds. L. Terlouw, plotseling overleed 

na een hersenbloeding. Hij mocht ingaan in de vreugde van zijn Heere en Zaligmaker, maar hij liet 

zijn gezin, familie en vrienden in verdriet en gemis achter. Ook de Jeugdbond mist zijn betrokken, 

verstandige en geestelijke leiding. In 2017 is deze vacature niet meer vervuld. Ds. R.A.M. Visser was 

waarnemend voorzitter. 

 

Bestuurslid A.J. Donker verliet na enkele jaren het bestuur. In zijn plaats werd op de 

jaarvergadering mevrouw J.M. Kik-Post gekozen. 

 

De samenstelling van het bestuur was op 31-12-2017 als volgt: 

• Dhr. C.J.R. van Binsbergen, Leidschendam 

• Dhr. G.J. Brouwer, Woudenberg - penningmeester 

• Mw. A. Kik-Post, Mijnsheerenland 

• Dhr. H.P. Kranendonk, Huis Ter Heide - secretaris 

• Dhr. E.J. Nieuwenhuis, Waddinxveen 

• Ds. R.A.M. Visser, Apeldoorn – waarnemend voorzitter 

 

De directie werd in 2017 gevoerd door dhr. L.A. Kroon, Woerden. 

 

1.5 Dwarsverbanden 
De Jeugdbond is dé jongerenorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten, en zoekt daarom de 

samenwerking met andere organisaties die zich ook met jongeren en opvoeders bezighouden, zoals: 

 

• Deputaatschap KGJO + Werkgroep Gezin 

• Cursus Godsdienst Onderwijs  

• De Vluchtheuvel 

• Deputaatschappen als Israël, Bijzondere Noden, Zending, Evangelisatie 

 

Ook in de gereformeerde gezindte werkt de Jeugdbond samen met partijen als: 

• Landelijke jongerenorganisaties 

• Erdee Media Groep 

• Driestar Educatief 

• Woord en Daad 

 

De samenwerking is geen doel op zich, maar moet een win-win situatie zijn en passen binnen de 

beleidsdoelstellingen van de Jeugdbond. 

 

1.6 Vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers zou er geen jeugdwerk zijn. Naast de plaatselijke leidinggevenden en de 

stafleden van de Koers-vakanties heeft de Jeugdbond ook vrijwilligers die zich inzetten voor de 

landelijke organisatie. Denk daarbij aan projecten als Daniël, EigenWijs, Koers-vakanties, 



7 
 

werkmateriaal en jongerenactiviteiten. In totaal zijn er 150 vrijwilligers actief voor de Jeugdbond. 

De vrijwilligers worden niet betaald, maar ze zijn onbetaalbaar! 

 

 

PLAATSELIJK JEUGDWERK 

 

1.7 Kompas 
Het werkmateriaal Kompas voor kinderclubs had in 2017 het thema ‘Wie is God?’. In negen Bijbelse 

vertellingen werden eigenschappen van God uitgewerkt: God is heilig, almachtig, alwetend, 

barmhartig, genadig, liefde, lankmoedig, rechtvaardig en trouw. Bij de vertellingen verschenen 

werkboekjes voor de kinderen en werden werkvormen aangeboden om het thema op de kinderclub 

uit te werken. Ook verscheen er een speciaal nummer over de actie ‘Geloofwaardig onderwijs’, met 

een presentatie. 

 

1.8 Treffer 
Begin 2017 werden de laatste Treffers van het seizoen 2016-2017 afgemaakt en online geplaatst. 

Verder verschenen in 2017 de Treffers rondom het thema ‘Kostbaar’.  De volgende thema’s zijn 

verschenen: Gods Woord (rondom 500 jaar Hervorming), Rouw en verdriet, #Geloofwaardig 

(actietreffer – extra), de Heilige Doop. Begin 2018 verschenen een Treffer over duurzaamheid en 

genade.  

De in 2016 nieuw geïntroduceerde opzet van Treffer slaat goed aan. Veel verenigingen geven aan de 
inhoud van Treffer en de aangeboden werkvormen zeer regelmatig te gebruiken. 
 

1.9 AanZet 
Het werkmateriaal voor +16 verschijnt online onder het label AanZet als themapakketten voor 

verenigingen. Er zijn vijf themapakketten gepubliceerd: Heilige Geest, Reformatie, Hosea, 

#Geloofwaardig, Lijden. Daarnaast verschenen er Bijbelstudies over Markus en Esther. 

 

Verenigingen 

 2016 2017 

Aangesloten verenigingen 413 413 

Aantal leidinggevenden 1757 1881 

Aantal leden 10425 10569 

 

 

1.10 In de gemeente 
Een relatie onderhoud je door contact. Daarom worden alle gemeenten die bij de Jeugdbond zijn 

aangesloten, eens in de zes jaar bezocht door de jeugdwerkadviseurs. Tijdens dit jeugdwerkoverleg 

met alle leidinggevenden en enkele kerkenraadsleden wordt gekeken hoe het gaat met het 

jeugdwerk. Voor de Jeugdbond is dat een goed moment om na te gaan waar de behoeften in de 

gemeenten liggen en hoe daarop afgestemd kan worden. Voor de plaatselijke gemeente is het weer 

helder wat de Jeugdbond voor hen kan betekenen. In het voorjaar van 2017 zijn 15 gemeenten 

bezocht. In het najaar zijn de jeugdbondmedewerkers ‘op tournee’ geweest in verband met de 

Jeugdwerkactie. 

Regelmatig verzorgden jeugdwerkadviseurs een catechisatieavond in de plaatselijke gemeenten. 

 

 

LANDELIJK JEUGDWERK 

 

1.11 Bondsdagen -12  
Op 13 en 20 mei 2017 vonden de Bondsdagen plaats. 
In totaal kwamen er in Gouda, Zeist, Tholen, Rijssen en Capelle aan den IJssel 3617 kinderen en 767 
leidinggevenden.  
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Het thema was: ‘Hij hoort mijn stem’. Als je blij bent, doe je het soms vanzelf: zingen! God heeft 
ons zo gemaakt dat we dat kunnen doen. De kinderen van Korach deden het. Ze waren zangers in de 
tempel. John Newton deed het ook, al moest er eerst wel veel gebeuren in zijn leven, net als bij 
ons allemaal. Op deze Bondsdag hoorden we hierover. 
 

1.12 Bondsdagen +12 
Op 13 en 20 mei 2017 vonden ook de +12 Bondsdagen plaats. 

In totaal kwamen er in Benthuizen, Dordrecht, Rijssen-Zuid, Wageningen en Yerseke 3491 jongeren 

bij elkaar. 

Het thema was ‘Bid elke dag’. Op een aansprekende en persoonlijke manier werd dit thema dicht 

aan het hart van jongeren gelegd. 

 

1.13 Toerusting 
Onder de naam ‘Verbinden in de praktijk’ geeft de Jeugdbond trainingen aan jeugdwerkleiders in 

gemeenten. Tijdens deze trainingen zet de Jeugdbond in op basisvaardigheden die cruciaal zijn in 

het jeugdwerk, zoals communicatie, groepsdynamica, samenwerking en het inzetten van 

werkvormen. Ook is er veel aandacht voor Gods Woord op de vereniging, Bijbelstudie, jeugdcultuur, 

je eigen rol als leidinggevende en jongeren met een ‘etiketje’. De Basistraining werd in 7 

gemeenten gegeven (onder andere Middelburg, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Goes en 

Aagtekerke. 

 

Naast deze basistraining gaf de Jeugdbond ook verdiepingstrainingen, zoals de cursus ‘Schilderen 

met woorden’  (in Moerkapelle, 19 deelnemers) en de Bijbelstudietraining ‘Begrijp je ook wat je 

leest?’ (in Amersfoort en Gouda, in totaal 35 deelnemers). 

 

Aantal gegeven trainingen: 11 

In onder andere Middelburg, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Goes en Aagtekerke 

 

1.14 Check-in 
In 2017 werden er vier Check-in avonden georganiseerd. De Centrale Commissie bereidde deze 

avonden voor. De Lokale Commissies zorgden in negen verschillende locaties voor de organisatie. 

In februari was de eerste avond van een tweeluik over de wet. Het thema was: De eerste plaats – 

God liefhebben boven alles. In april volgde een tweede avond over de wet: De tweede plaats - … en 

je naaste als jezelf.  

Na de zomervakantie werd in september/oktober een avond georganiseerd over: IK-JIJ – ieder z’n 

ding. De laatste avond van 2017 ging over het Heilig Avondmaal: Brood en wijn. 

 

1.15 Zin-in 
Persoonlijk, verdiepend en verbindend; dat is Zin-in. In 2017 stonden in het kader van het thema 

‘Bijvoorbeeld’ verschillende voorbeelden uit de Bijbel centraal. Naar aanleiding van bijvoorbeeld 

Mozes of David werd  de manier waarop zij de Heere volgden en hoe ze in hun tijd stonden, belicht. 

Door de sprekers werd de vertaling gemaakt naar nu. De deelnemersaantallen groeiden van 300 per 

bijeenkomst richting 400 bezoekers per bijeenkomst. Ook de conferenties in het voorjaar (thema: 

‘Zichtbaar’) en najaar (thema: ‘Werken of geloven?’) zijn het afgelopen jaar goed bezocht. 

 

1.16 Jeugdwerkactie Geloofwaardig onderwijs 
Geloofwaardig onderwijs in Pakistan voor arme gezinnen, in Nigeria voor dove tieners en in India 

voor verdrukte christenen; met die missie zijn de jeugdwerkadviseurs en vrijwilligers het land in 

gegaan. Na een half jaar voorbereiden, projecten ontwikkelen en het maken van materialen, is in 

elke regio een ‘aftrap’ georganiseerd. Tijdens 12 instructieavonden zijn 559 leidinggevenden 

geïnformeerd, geïnspireerd en toegerust om in de eigen gemeente aan de slag te gaan. De 

Jeugdwerkactie Geloofwaardig onderwijs steunt het werk van Bijzondere noden in de sloppenwijken 

van Pakistan. Ook steunt de actie de zorg voor dove en beperkte jongeren door CBR-Effata in 
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Nigeria en het werk van Net-Foundation. Ten slotte steunt de Jeugdwerkactie de Calvin School of 

Theology en de boekverspreiding door middel van Bijbelverspreiding in India. 

 

1.17 Koers-vakanties 
Voor Koers-vakanties was 2017 een goed jaar. Het nieuwe Koers-magazine, met daarin het aanbod 
voor reizen en vakanties, werd positief ontvangen. Naast aandacht voor het magazine, is er ook 
hard gewerkt aan de website. De commissie Koers-vakanties bestaat uit bijna 50 personen. Zonder 
al deze gemotiveerde mensen zou het niet mogelijk zijn om Koers-vakanties op een goede manier 
inhoud te geven.  
 
Onder Koers vallen ook de labels KoersXtra en Koers-Kinderkampen. KoersXtra (voor deelnemers 
met wat extra zorg) heeft inmiddels een eigen plek en krijgt veel positieve feedback van 
deelnemers en stafleden. De Kinderkampen waren vroeg volgeboekt. Voor het nieuwe seizoen wordt 
daarom gekeken naar meer capaciteit. 
 
Koers-vakanties is meer dan alleen maar vakantie. Tijdens de reizen is er veel ruimte voor bezinning 
rondom Gods Woord. De commissie werkt vanuit de hoop dat God ook dit werk gebruikt, om in 
harten van jongeren te werken. De Bijbelstudies in de serie ‘Schatgraven’ hebben een vervolg 
gekregen. Het thema was ‘Wie is God’. Het thema en de opzet van de Bijbelstudies werden erg 
gewaardeerd door deelnemers en stafleden.  
 
Deelnemers hebben zich ingezet voor het kampproject voor diverse projecten van Stichting 
Stephanos, met het mooie bedrag van ruim € 56.000 als resultaat. 
 
Koers in cijfers 
Waardering stafleden door deelnemers: 
8,8 
 

Koers 2014 2015 2016 2017 

Aantal vakanties 76 74 74 77 

Aantal Jongeren 1499 1577 1544 1542 

Aantal Kinderen 322 341 305 352 

Totaal deelnemers 1821 1918 1849 1893 

Aantal stafleden 311 302 303 310 

 
 

1.18 Jeugdbeleid en kerkenraden 
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. De zorg voor kinderen en jongeren is een essentieel 

onderdeel van gemeente-zijn. Die zorg beperkt zich niet alleen tot de jeugdverenigingen. 

Kerkenraden onderwijzen jongeren via de catechisatie, er vinden huisbezoeken en persoonlijke 

gesprekken plaats én in de eredienst komt de boodschap van Gods Woord tot jongeren. De 

Jeugdbond ondersteunt kerkenraden en gemeenten om al deze aspecten van de zorg voor jongeren 

op elkaar af te stemmen en levert advies voor specifieke vragen. In 2017 waren de 

jeugdwerkadviseurs betrokken bij de totale zorg voor jongeren in onder andere ’s Gravenpolder, 

Zeist, Groningen, Goes, Werkendam, Veenendaal, Moerkapelle en Terwolde. 

 

1.19 Daniël 
Jongerenblad Daniël is voor de Jeugdbond een belangrijk medium om jongeren te bereiken. Daniël 

wil een gids zijn voor jongeren van nu. Dat de Jeugdbond jongeren ook echt bereikt, is niet 

vanzelfsprekend. Dat is hard werken, want het abonneeaantal daalt. Uit het lezersonderzoek dat 

afgelopen jaar is gedaan, bleek dat Daniël onvoldoende in staat blijkt om nieuwe lezers te 

bereiken. Aan de andere kant merkt de Jeugdbond ook dat Daniël juist ook door lezers gewaardeerd 

wordt. Om in de toekomst verder te kunnen, heeft de redactie van Daniël een grote reorganisatie 

doorgemaakt. 
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Abonneeaantal 

2017: 9527 

 

Aantal uitgebrachte nummers: 23 

 

1.20 500 jaar Reformatie 
De dag waarop de 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg werden gespijkerd, 31 

oktober 1517, markeerde het begin van de hervorming. In 2017 was dat 500 jaar geleden. Op 

verschillende manieren werd door de Jeugdbond aandacht besteed aan de Reformatie:  

• Voor jeugdverenigingen en gezinnen is er werkmateriaal ontwikkeld om hier rond 

Hervormingsdag aandacht aan te geven. 

• Rond Hervormingsdag verscheen een Daniël over Reformatie. 

• Begin november organiseerde de Jeugdbond een Lutherlunch met een aantal predikanten uit 

de Gereformeerde Gemeenten om met hen te praten over jongeren en de kerk. 

• Er is een EigenWijs verschenen over het thema 'huiscatechese' met daarin onder andere 

aandacht voor de Reformatie. 

 

OPVOEDERS 

 

1.21 Vader-zoondriedaagses 
In de herfstvakantie zijn twee driedaagses georganiseerd in de Belgische Ardennen (77 vaders en 

zoons). Dit initiatief voorziet nog steeds in een behoefte. De combinatie van outdoor, bezinning, 

opvoedingsaspecten en investeren in de relatie met je zoon(s) is uniek en aansprekend. Ook de 

Bijbelse bezinning wordt bijzonder gewaardeerd. Eigenlijk is er altijd tijd tekort… We zien ernaar 

uit dat de Heere ook dit werk zegent, zodat vaders en zonen Hem leren kennen zoals Hij Zichzelf 

voorstelt in de gelijkenis van de vader en de twee zonen. 

 

1.22 EigenWijs 
Via het opvoedingsmagazine EigenWijs richt de Jeugdbond zich op ouders en opvoeders. In elk 

nummer wordt een thema belicht vanuit ouders, deskundigen, ambtsdragers en jongeren.  

De commissie EigenWijs organiseerde op 8 februari 2017 een opvoedsymposium met het thema 

‘Bouwen op vertrouwen. Ouders als coach van hun puber’. Het symposium werd georganiseerd naar 

aanleiding van het nummer over ‘Opvoeding van pubers’ dat eind 2016 verscheen. 

In september 2017 verscheen er een nummer over ‘Huiscatechese’. 

 

1.23 Opvoedsymposium ‘Bouwen op vertrouwen’ 
Op 8 februari 2017 vond het opvoedsymposium ‘Bouwen op vertrouwen’ plaats in Gouda. 140 

mensen bezochten dit symposium. Het thema was: ‘Bouwen op vertrouwen. Ouders als coach van 

hun puber’. Als kinderen in de puberteit komen, verandert de rol van ouders. Van ‘kapitein’ word je 

in de loop van de tijd steeds meer ‘coach’. In het plenaire programma ging ds. L. Terlouw in op de 

richtinggevende lijnen in de Bijbel vanuit Deuteronomium 6. Mw. Maria Vermeulen ging in op het 

veranderende contact tussen pubers en hun ouders en hoe ouders kunnen werken aan de 

vertrouwensband met hun kinderen. Ouders konden daarna kiezen uit zeven workshops. 


