samen terugkijken op een jaar jeugdwerk van de
Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Jaarverslag 2017
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
kwamen 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

v e r b i n d t j o ng e r e n

Organisatie
Beleid, strategie, missie en 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 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.

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 opbrengsten
uit 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 ene geleidelijke
afbouw van de bestemmingsreserves.
Het financieel overzicht is in te zien op
www.jbgg.nl/jaarverslag.

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.

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.

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.

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.

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, werkmateriaal en
jongerenactiviteiten. In totaal zijn er 150
vrijwilligers actief voor de Jeugdbond. De
vrijwilligers worden niet betaald, maar ze
zijn onbetaalbaar!

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.

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

Plaatselijk
Jeugdwerk
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.

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), de Heilige Doop. Begin 2018

ORGANISATIE

LANDELIJK JEUGDWERK

“In totaal zijn er 150
vrijwilligers actief voor de
Jeugdbond. De vrijwilligers
worden niet betaald, maar
ze zijn onbetaalbaar!”

“Tijdens de Bondsdagen op 13
en 20 mei 2017 kwamen er op
verschillende locaties meer dan
7.108 jongeren en meer dan duizend
leidinggevenden bij elkaar.”

verschenen Treffers 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.

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

In 2017 waren 413 verenigingen aangesloten
bij de Jeugdbond, dat aantal is gelijk aan
2016. Er waren 1.881 leidinggevenden (+124)
en 10.569 leden (+144).

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
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.
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. Op deze Bondsdag
hoorden we hierover.

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 aan het hart van jongeren gelegd.

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).

Check-in

In 2017 werden er vier Check-in avonden
georganiseerd. De centrale commissie

bereidde deze avonden voor. 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.’

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-De Vecht.

Na de zomervakantie werden in september
en oktober avonden over: ‘IK-JIJ - ieder z’n
ding’. De laatste avond van 2017 ging over
het Heilig Avondmaal: ‘Brood en wijn’.

Opvoeders

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.

Jeugdwerkactie

Geloofwaardig onderwijs in Pakistan
voor arme gezinnen, in Nigeria
voor dove tieners en in India voor
verdrukte christenen; daarover gaat de
Jeugdwerkactie Geloofwaardig onderwijs.
De 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
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.

Koers

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.

Jeugdbeleid en kerkenraden

De zorg voor kinderen en jongeren is een
essentieel onderdeel van gemeentezijn. 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

Vader-zoondriedaagses

In de herfstvakantie zijn twee driedaagses
georganiseerd in de Belgische Ardennen.
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… Het uitzien
is 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.

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’. 140 mensen
bezochten dit symposium. 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’.

Communicatie
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.
Abonneeaantal
2017: 9524
Aantal uitgebrachte nummers: 23

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.

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten
Houttuinlaan 7 / 3440 GM Woerden
0348 489948 / info@jbgg.nl / www.jbgg.nl
Giften zijn welkom op NL95INGB0002361133
t.n.v. Jeugdbond Ger. Gem. Woerden

10.569
jongeren waren lid van een
jeugdvereniging. Er waren
1.881 leidinggevenden

oktober
& november

december

Jeugdwerkactie
#Geloofwaardig onderwijs

Tienerconferentie
(+12)

Actieinstructieavonden in oktober, in
Middelburg-Centrum, Kampen, Dirksland,
Ede, Barendrecht, Rijssen, Waarde,
Werkendam, Houten, Zoetermeer,
Apeldoorn, Enkhuizen
559 leidinggevenden

oktober
& november

+21 Najaarsconferentie
‘Werken of geloven?’
20-23 oktober – Ter Aar I
H. van Dam en ds. P. Mulder
27-30 oktober – Wenum-Wiesel I
J.P. Proos en ds. A. Schreuder
17-20 november – Ter Aar II
P.C. van Olst en ds. J. van Rijswijk
177 deelnemers

oktober

Vaderzoondriedaagse

‘Schitterende genade! Wat heb ik
daar aan?’
28-29 december – Amerongen
C.D. Dekker
56 deelnemers

Belgische Ardennen
77 vaders en zoons
Waardering
deelnemers: 8,4

februari

juli

Opvoedsymposium
februari

+16 Conferenties

1.894

Koers-vakanties

‘Bouwen op vertrouwen –
Ouders als coach
van hun puber’
8 februari – Gouda
140 bezoekers

77 vakanties
1.894 jongeren en kinderen
310 stafleden

Waardering stafleden door deelnemers:
8,8

‘Laat jouw licht schijnen
– Hoe sta jij in deze wereld?’
Amerongen – 24-27 februari
ds. H. van der Heiden
Nagele – 17-20 februari
stud. W. Mouw
85 deelnemers

algemeen

Check-in

Tweeluik over de wet
Februari 2017:
De eerste plaats - God liefhebben boven alles
April 2017:
De tweede plaats - … en je naaste als jezelf

kinderen en jongeren gingen
op Koers-vakantie

Waardering Koers-vakanties
door deelnemers:
8,6

Jeugdwerktrainingen

September/oktober 2017:
IK-JIJ - ieder z’n ding
November/december 2017:
Brood & wijn

februari
& maart

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

+21 Voorjaarsconferentie

mei.– Christen zijn in een
‘Zichtbaar’
+12 Bondsdagen
seculiere wereld
‘Bid
elke
dag!’ – Nunspeet
17-18
februari
13 en 20ds.
mei
J.B. Zippro
Benthuizen,
Dordrecht,
24-27 februari
– Burg-Haamstede
Rijssen-Zuid, Wageningen,
Yerseke
ds. C. Sonnevelt
3491
3-6jongeren
maart – Amerongen
ds. C.A. van Dieren
152 deelnemers

algemeen

Zin-in

mei

juni.

-12
Bondsdagen

Jeugdwerkdag

‘Hij hoort mijn stem’
13 en 20 mei
Gouda, Zeist, Tholen, Rijssen,
Capelle aan den IJssel
3617 kinderen

7.108

kinderen en jongeren
bezochten de Bondsdagen

mei

+12 Bondsdagen

‘Bid elke dag!’
13 en 20 mei
Benthuizen, Dordrecht,
Rijssen-Zuid, Wageningen,
Yerseke
3491 jongeren

‘Geloofwaardig bouwen aan
een goed fundament.’
9 juni – Amersfoort
ds. G.W.S. Mulder
230 bezoekers

Jaarthema ‘Bijvoorbeeld’ –
Voorbeelden uit de Bijbel van een
leven met God
Per bijeenkomst kwamen er
gemiddeld 350 bezoekers. In
totaal een groep van circa
1. 000 jongeren van 2135 jaar

algemeen

+1.000
jongeren tussen de 21 en 35 jaar
bezoeken de Zin-in avonden

