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Samen 
in actie!

Fijn dat jij meedoet met de jeugd-
werkactie Geloofwaardig onderwijs. 
Actievoeren doen we als gemeenten 

samen. Wat is hierbij belangrijk?

# Begin bij het hart. Breng het ‘waarom?’ heel dichtbij.

# Doe het samen. Werk aan onderlinge verbondenheid.

# Oog voor resultaat. Samen mooie projecten mogelijk 
maken.

# Vergeet het gebed niet. Bidden én werken.
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Tips 
voor actie 
gemeenten

1. Ondersteun de actie vanuit een actiecommissie 
met een brede samenstelling.

2. Inspireer verenigingen, commissies en 
gemeenteleden om zelf met acties te komen.

3. Structureer de acties in een actieagenda en 
informeer de gemeente.

4. Zoek naar mogelijkheden om gevarieërd en 
inhoudsvol actie te voeren. Hoofd, hart en 
handen.

5. Blijf in contact met actiecommissies uit andere 
gemeenten en met het actieteam van de JBGG.

Actiemagazine
Bestel het magazine en deel het persoonlijk uit 
in de gemeente!

Introductie 
Jeugdwerkactie

 # Samen bezinnen 

 # Voor wie doen we het? 

 # Actie in de gemeente 

Onderwijzen; 

een lastig klusje? 

Met een lege maag 

kun je niet naar 

de Bijbel luisteren 

Als de basis 

niet goed is, 

mis je alles 
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LAND? 
Pakistan  
 
VOOR WIE?
Kinderen uit arme gezinnen die 
leven een sloppenwijk van de 
stad Lahore.

WAAROM?
De, veelal christelijke, gezinnen 
hebben het moeilijk. Steun en 
onderwijs is broodnodig voor 
hun toekomst.

DOELEN
 #  Schoon drinkwater in de 
  vervuilde wijken 
 #  Uitbreiding christelijk 
  lager onderwijs 
 #  Bijbels lesmateriaal in 
  Urdu en Engels  

Pakistan
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Dit Kompas is van:

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

10 -

WERKMATERIAAL KOMPAS (-12)
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LAND? 
Nigeria 
 
VOOR WIE?
Tieners in Nigeria 
die leven met een 
beperking, zoals 
doofheid.

WAAROM?
Doven die niet leren 
communiceren, staan langs de 
zijlijn. Een opleiding geeft weer 
toekomst en helpt hen om de 
Bijbelse boodschap te verstaan. 

DOELEN
 #  Steun opleiding via lagere 
  en middelbare school 
 #  Toerusting medewerkers en 
  dovenpastor Effata 
 #  Mogelijk maken van 
  dovendiensten en -pastoraat 

India

Nigeria

LAND? 
India  
 
VOOR WIE?
Jonge christenen en hun 
voorgangers in de vele 
christelijke gemeenten.

WAAROM?
Christenen in India hebben het 
zwaar. Ze worden verdrukt. Om 
staande te kunnen blijven is, 
naast gebed, toerusting nodig.

DOELEN
 #  Handboek voor Bijbels 
  onderwijs in de gemeenten 
 #  Opleiding studenten 
  catechese 
 #  Toerusting voorgangers, 
  jeugdwerkers en 
  zondagschoolleiders  

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. In deze Treffer zetten we de situatie in Nederland naast een van de actiedoelen in 

Nigeria. In dit land is een school waar doven onderwijs ontvangen. Juist door het 

bieden van onderwijs kunnen zulke mensen een waardige toekomst tegemoet gaan. 

Wanneer dit onderwijs ook gegrond is op Gods Woord bieden we deze groepen nog 

meer toekomst. Een eeuwige toekomst! 

 1.1 - Jaarthema 

Andere onderwerpen binnen het jaarthema: 

• Gods Woord 

• Rouw en verdriet 

• #Geloofwaardig (actietreffer – extra) 

• Heilige Doop 

• Duurzaamheid 

• Grote genade 

 

1.2 – Doelen: 

1. Jongeren leren wat de oorzaken van doofheid in Nederland en Nigeria 

zijn. 

2. Jongeren leren welke beperkingen doven in Nederland en Nigeria 

ervaren en  hoe zij/wij hier mee om kunnen gaan. 

3. Jongeren leren hoe doven in Nederland en in Nigeria onderwijs krijgen. 

4. Jongeren kennen vanuit de Bijbel voorbeelden van doven. 

5. Jongeren leren vanuit de Bijbel over geestelijke doofheid. 

 

1.3 - Aansluiting op leefwereld: 

Jongeren in Nederland hebben het goed. Ze hebben over het algemeen zicht 

op een goede toekomst, mede omdat ze dagelijks onderwijs ontvangen. 

Tieners zien school vaak als een noodzakelijk kwaad. Ze beseffen meestal 

niet dat het volgen van onderwijs belangrijk is voor de toekomst. Regelmatig hoor je 

jongeren die zo snel mogelijk het onderwijs willen verlaten, maar op latere leeftijd 

spijt krijgen dat ze hun schoolloopbaan niet afgemaakt hebben. 

Jongeren beseffen vaak niet dat er leeftijdsgenoten zijn die door hun beperking niet 

naar school kunnen en daardoor geen waardig en zelfstandig bestaan kunnen 

opbouwen. 

In Nederland zijn er jongeren met een beperking. Dat kan heel moeilijk zijn. Stel je 

voor dat er ook nog sprake is van armoede. Dan kan het zo mogelijk nog moeilijker 

zijn. 

AanZet	‘#Geloofwaardig’		 	

	

	
	
	
	
	

	 		
	
	
	
	
AanZet	
AanZet	is	het	+16	werkmateriaal	van	de	Jeugdbond	Gereformeerde	Gemeenten.		Kijk	voor	meer	informatie	op	jbgg.nl/+16/aanzet		
Redactie	
Bartjan	Boer,	Corine	Bravenboer-Bosland,	Anneleen	Flikweert,	Aline	van	de	Maat	(voorzitter),	Dirk-Jan	Nijsink	(eindredactie),	Frank	van	Putten,	Klazine	Tuinier	WERKMATERIAAL TREFFER (+12)
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Nodig alle kinderen van de gemeente uit en 
verdeel ze in leeftijdsgroepen. Zorg voor een 

gezellige omgeving. Kies verhalen uit die 
aanspreken en passen bij de leeftijden. Bied 

koffie aan voor de ouders!

Organiseer een zeskamp voor de vereniging of 
hele gemeente. Met welk team ga jij meedoen? 
Stel een goed team samen en geef je op. Maak 
er een gezellige middag van. Zorg ook voor de 

inwendige mens en vertel iets over de actie.

02
ZES/ACHT/
TIEN/MEER-
KAMP

Laat ouders, opa’s en oma’s kennis maken met 
de vereniging. Organiseer een gezellige avond 
met koffie, iets lekkers, spelletjes, een quiz of 

een veiling. Delen, vertellen en verkopen!

01 OUDER(EN)
AVOND 

Haal de 
band aan

Je hebt er 
geen kind aanSamen 

buiten actief

TOP 18 IDEEËN Geloofwaardig

03 VOORLEES- 
OCHTEND

TIP: GEBRUIK EEN VERHAAL VAN DE 

VERTEL-CD OF LEES VOOR UIT HET ACTIE-

BOEK ‘FARAH KRIJGT EEN TOEKOMST’

98



In elke gemeente zit veel talent verborgen! Het 
kan van alles zijn. Wat kun jij goed of doe je 

graag? Verzamel deze talenten en organiseer 
een talentenveiling. Ramen zemen, oppassen, 

taarten bakken of auto uitlenen?

04 TALENTENVEILING

Doe iets 
met je talent

Zoek samen in de schemer of in het donker 
de weg terug. Breng de deelnemers ‘blind’ 

naar een onbekende locatie. Vanaf deze 
plek krijgt de groep aanwijzingen voor de 

terugweg. Leuk om te doen met groepen uit 
de gemeente. 

06 DROPPING

Zoek de weg 
naar huis in het 

donker

Verhoog de saamhorigheid en gezelligheid 
in de gemeente. Organiseer een maaltijd 

waarbij iedereen iets meeneemt. Voorgerecht, 
hoofdgerecht of toetje? Proef elkaars 

specialiteit en praat door over de actie. 

05 AMERIKAANSE 
MAALTIJD

Tijd voor 
ontmoeting

TOP 18 IDEEËN Geloofwaardig
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Vossenjacht in eigen dorp of stad. Maak het 
uitdagend door elke vos een stukje van een 
raadsel te geven. Met behulp van letters en 

woorden gaan groepjes op zoek naar de 
oplossing. Tip: Laat +16 jongeren als vos 

meedoen.

Welke jongere kan via een paar 
‘verdubbelacties’ op een handige 

manier met €2,- inzet €50,- of meer 
terugverdienen? Laat de jongeren op 

de vereniging een goed ‘’business-plan’’ 
bedenken. Ruil, promoot en handel!

Ren, fiets, step of skeeler je warm voor de 
actie. Organiseer een veilig parcours. Regel 

de inschrijving en stempelposten en een leuke 
prijs. Nodig ouders uit om aan te moedigen.

07 PUZZEL-
VOSSENJACHT

09 MICROKREDIET

08 SPONSOR-
LOOP

Zoek de vossen 
uit je gemeente Van klein geld 

naar groot geld

Samen 
actief

TOP 18 IDEEËN Geloofwaardig
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Organiseer een bak & proef ochtend. Regel 
vooraf bakkers. Laat anderen genieten van 
een heerlijke cake of taart. Direct proeven 
met koffie erbij? Meenemen voor thuis? Of 

nabestellen?

In het voorjaar wil iedereen de tuin 
of bloembakken weer vullen met 
mooie planten. Organiseer een 

plantenmarkt op het kerkplein. Denk 
ook aan de senioren. Regel een 

bezorgservice!

Jong en oud geniet van deze avond. 
Organiseer een muziekavond waarin de 
muzikaliteit van de gemeente te zien en 

te horen is. Spelen en zingen, psalmen en 
liederen. Mooie voorbereiding op de zondag!

10 TAARTEN BAKKEN 
EN VERKOPEN 12 PLANTENMARKT

11 CONCERT

Eet 
smakelijk!

Gevulde 
bloembakken

Muzikaliteit in 
de gemeente

TOP 18 IDEEËN Geloofwaardig
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Maak gebruik van de 
creativiteit van de vereniging. 

Laat kinderen of jongeren 
leuke dingen maken op de 
vereniging en verkoop ze 
op een kleedjesmarkt of 

actiemarkt. Denk bijvoorbeeld 
aan kaarten, vogelhuisjes, deco 

of trendy steigerhout.

Een puzzeltocht voor de hele gemeente. Met 
de auto, de fiets of lopend. Zorg voor een 
mooie interessante route met grappige en 

cryptische vragen en regel wat tussenstops bij 
gemeenteleden. 

Organiseer een tweedehands (kinder) 
kledingbeurs. Denk aan kleding die weinig 
gedragen wordt en kwalitatief nog goed is. 
Hoedjes, sjaals, tassen en schoenen. Goed 

gekleed voor weinig geld. 

13 ZELFGEMAAKTE 
SPULLEN VERKOPEN

15 PUZZELTOCHT

14 KLEDINGBEURS

Creativiteit 
gezocht

Puzzelend naar 
het eindpunt

Goed gekleed 
voor weinig geld

TOP 18 IDEEËN Geloofwaardig
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Een fotoshoot met je gezin of 
op de foto met al je vrienden of 
vriendinnen. Wie wil dat nu niet? 
Zoek een enthousiaste fotograaf 
uit de gemeente die dit voor de 

actie wil doen!

Organiseer samen een ‘iets-
marathon’. Waar ben je goed in, 
wat is je talent? Zet het in voor 
de actie. Organiseer het zo dat 

iedereen op dezelfde dag aan de 
slag kan. 

Speciaal voor deze Jeugdwerkactie zijn 
een tiental prachtige producten voor 

alle leeftijden gemaakt. Een voorbeeld: 
‘Bas gaat naar de kerk’ van Liesbeth 
van Binsbergen en Marjolein Hund. 

Organiseer in de gemeente de verkoop aan 
gemeenteleden. Kijk op de website voor 
meer informatie en een bestelformulier.

16 FOTOSHOOT

17 KIES JE KRACHT

18 ACTIEPRODUCTEN 
VERKOPENFotoshoot

Kies je kracht

Kaskrakers  
met inhoud

TOP 18 IDEEËN Geloofwaardig
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