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De Geest van het jeugdwerk  
Het jeugdwerk zoals we dat van de kerk van vroeger kennen is over.  
Niet langer is de kerk er om de kinderen op te leiden tot nieuwe gemeenteleden. Dat is niet omdat 
er relatief weinig jeugd in de kerk is, maar omdat we als kerk een ander spoor hebben ontdekt. Als 
kerk willen wij niet kinderen en tieners leren ‘hoe het zit’, maar willen wij hen ruimte bieden om, net 
als de volwassenen, spiritueel te groeien. In de overtuiging dat God met elk mens, hoe oud of jong 
ook, gemeentelid of niet, een weg gaat.  
Het jeugdwerk is inhoudelijk gericht op het samen nadenken over dat wat het leven de moeite 
waard maakt. In een tijd van maakbaarheidsdenken, alles van jezelf moeten verwachten, reclame 
die voortdurend een perfect plaatje voorspiegelt, willen wij als kerk de kinderen en tieners juist een 
ander verhaal voorhouden; het tegengeluid van het evangelie dat gaat over acceptatie, empathie, 
de kracht van stilte en wat nu werkelijk succes is.  
 
Het coachen van ouders 
Wij zijn als kerk afhankelijk van ouders. Als het gaat om geloofsopvoeding zijn wij ervan overtuigd 
dat ouders als eerste verantwoordelijk zijn. Als ouders hun kinderen niet meenemen of stimuleren, 
hoe kunnen wij hen dan bereiken? En nog fundamenteler: als zij hun kinderen niet voorgaan in het 
delen van geloof, hoop en liefde, wat valt er dan van de kerk te verwachten?  
Wij zien daarom als kerk een belangrijke rol voor ons weggelegd in het coachen van ouders. Graag 
willen wij met ouders in gesprek over thema’s als geloofsopvoeding, geloofsgesprekken thuis en 
hoe we de kerk voor jong en oud een inspirerende plek kunnen laten zijn.  
 
Professionele inzet – tot op heden 
Tot op heden zijn er verschillende jeugdpastores in de verschillende wijken als professionele kracht 
werkzaam. De focus van de verdeling van de professionele inzet ligt op dit moment vooral in 
Schalkwijk. Ook Oost is bekend met een professionele jeugdpastor. In Centrum heeft de predikant 
jeugdwerk voor een deel in haar portefeuille.  De focus van de professionals ligt vooral in de wijken 
waar zij, voornamelijk, aan verbonden zijn.  
 
In de wijken Oost en Schalkwijk is door de jaren heen het kerkelijk jeugdwerk teruggelopen. 
Momenteel is er nog een restant hiervan over, waar de professionals zich gezamenlijk voor 
inzetten. Bijvoorbeeld worden de tiener eetgroep en de 18+ eetgroep gevormd door jongeren uit 
beide wijken. Uit deze contacten vloeit, soms zelfs stevige, pastorale betrokkenheid voort, 
aangezien de groepen relatief gezien uit kwetsbare jongeren bestaan. 
Hiernaast trekt het missionaire en diaconale activiteiten en mogelijkheden juist aan. Het restant 
kerkelijk jeugdwerk en missionair/diaconaal jeugdwerk loopt door elkaar heen, waardoor het 
moeilijk is om focus aan te brengen. 
 
In Centrum is een grotere groep kinderen, jongeren en betrokken ouders actief. Hier zit energie 
voor het kerkelijke jeugdwerk. Voor veel van de kerkelijke jeugdactiviteiten die voornamelijk door 
kinderen uit Centrum bezocht worden, wordt altijd de samenwerking met de andere wijken 
gezocht. Gezien de omvang van het jeugdwerk alhier zijn de beschikbare uren van de predikant 
niet toereikend om een situatie te creëren waarin het jeugdwerk uitgebouwd kan worden en er 
misschien zelfs op groei ingezet kan worden. Ook de taken die hierbij zouden horen, passen beter 
bij een HBO-opgeleide professional.  
 
De stap naar de toekomst 
Al met al vraagt de huidige stand van zaken om een duidelijke keuze wat jeugdwerk betreft. We 
zien dat er in de Oosterkerk en in Schalkwijk al veel jeugdwerk gebeurt met een diaconaal karakter. 
Dat willen we de komende jaren verder uitbouwen. Dat betekent dat er doordeweeks veel aanbod 
zal zijn voor kinderen en ouders die een steuntje in de rug nodig hebben. Dat zien we nu al terug in 
de kinderkledingwinkel, knutselclub, de eetclubs en het karakter van het kidskamp. Daar zit de 
energie en de interesse van ouders en kinderen.  



 

Op zondagochtend zijn er weinig tot geen kinderen in de diensten in Oost en Schalkwijk. Daarin zal 
de komende jaren niet geïnvesteerd worden.  
Ouders met kinderen zijn van harte welkom om samen met hun kinderen de vieringen bij te wonen 
in Centrum. We zien dat deze wijk op dit moment meer jonge mensen trekt. Daarom zullen we 
daar de komende jaren investeren in het gemeentejeugdwerk. Activiteiten als de cursus Kids&Kerk, 
Sirkelslag, kindernevendienst, OJ, een kliederkerk, rondleidingen van scholen, Verhaal halen, vinden 
daar plaats.  
 
Professionele inzet – in de toekomst  
De drie huidige professionals hebben de visie ontwikkeld dat de inzet van de professionals niet wijk 
gebonden zou moeten zijn, maar (PG Haarlem breed) gebonden zou moeten zijn door de aard van 
de werkzaamheden. Oftewel: de focus op kerkelijk jeugdwerk en de focus op missionair/diaconale 
activiteiten.  
Concreet zou dit betekenen dat er een HBO-professional zich inzet voor het kerkelijk jeugdwerk in 
Centrum en dat een andere HBO-professional zich inzet voor het missionaire en diaconale 
jeugdwerk in Schalkwijk en Oost. Deze vormen een werkteam en versterken elkaar waar nodig. 
Uiteraard blijft de predikant ook overkoepelend inzetbaar, gezien het belang van de betrokkenheid 
van deze functie op de doelgroep en om vorm en inhoud te geven aan theologische en liturgische 
uitingen.  

 
 
 


