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Doelstellingen   
Jeugdraad 2019- 2022 

 
De Jeugdraad heeft de afgelopen tijd een moeilijke tijd gehad. Door afname van jeugdraadleden en 
door het wegvallen van de clubs en de jeugdkerk lijkt de motivatie bij de jongeren ver te zoeken. 
Toch zijn we niet negatief. Er zijn mooie evenementen geweest.  Jaarlijks de Meet and Friet waar 
grote groepen jongeren aan hebben meegedaan, de Happie Toer, een gezamenlijk polderproject 
wat een groot succes is geweest. De mooie projecten die we met de kinderkerk hebben gehad en 
waaraan veel kinderen en ouders aan hebben mee gedaan. Maandelijks wordt er een Meet and 
Greet gehouden en wordt er fanatiek gevoetbald in de Sporthal, daarbij komen soms ook jongeren 
van de andere dorpen. Ook het Jeugdhonk is weer prachtig gerenoveerd ! Dit alles maakt dat we 
met een positieve blik naar de toekomst kijken. Voor de toekomst wensen we onszelf een open en 
uitnodigende houding, zodat de Geest van God vrij en onbelemmerd Zijn werk kan doen. 
 
Doelstelling 1 
 
Wat :   Jeugdraad compleet maken en op orde houden 
Hoe :   Creatieve en betrokken mensen en leiding van de kinderkerk; tzt de clubleiding,        
           jeugdouderling 
Wanneer :  Start seizoen 2018-2019 

 Wie :    De Jeugdraad
 
Doelstelling 2 
 
Wat :   Club opstarten voor jeugd van groep 6 tot groep 8 
Hoe :  Als de kinderen van de kinderkerk deze leeftijd krijgen, leiding zoeken 
Wanneer : Seizoen 2019-2020 
Wie:  De Jeugdraad 
 
Doelstelling 3 
 
Wat :    Opstarten avondmaal catechese 
Hoe :  Inbedden in het programma van de kinderkerk 
Wanneer ; Seizoen 2018-2019 

 Wie :  Predikant, leiding kinderkerk
 
Doelstelling 4 
 
Wat :    Jaarlijkse School en gezinskerkdienst weer tot leven wekken 
Hoe :   Samenwerking zoeken tussen School en Kerk 
Wanneer :  Seizoen 2019-2020 
Wie :  Jeugdouderling en voorzitter Jeugdraad 
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Doelstelling 5 
 
Wat :   Samenwerking met de andere dorpen doorzetten 
Hoe :   Jaarlijks overleg met de andere jeugdraden; de app-groep handhaven om elkaar te  
  informeren over plaatselijke activiteiten; jaarlijks gezamenlijk het seizoen beginnen  
  en afsluiten met de Meet and Friet en Meet and Meat; Nacht zonder dak; Happie Toer. 
  Verder wordt er in 2019 weer polderbreed een zendingsreis georganiseerd. 
Wanneer :   2018-2019 
Wie:   Jeugdouderling / Jeugdraad 
 
Doelstelling 6 
 
Wat:    Meet and Greet maandelijks handhaven en mogelijk groep groter maken 
Hoe :   Jongeren enthousiast maken en uitnodigen vrienden mee te nemen 
Wanneer: Start 2018-2019 
Wie:   Jeugdouderling samen met voorzitter jeugdraad 
 
 
Doelstelling 7 
 
Wat:    Vormen van verbinding zoeken tussen:  kerk,  jongeren en jonge gezinnen 
Hoe:   In gesprek gaan met jongeren, 
Wanneer :  Seizoen 2019-2020 
Wie :   Jeugdraad samen met Jeugdouderling 
 
Doelstelling 8 
 
Wat:   Zendingsreis organiseren 
Hoe:   Wekelijks komt er een groep jongeren met leiding bij elkaar om acties en sponsoring 

voor te bereiden. 
Wanneer:  Is reeds in gang gezet en de reis gaat door in juli 2019. 
Wie:   Jeugdouderling in samenwerking met de  zendingsreis commissie 

 

 

 

  


