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Werkplan 2014-2015 Jeugdraad PKN Dinxperlo 
 

Activiteit Hoe Wie voert uit Wanneer Opmerkingen 

Jeugdraad & Organisatie  

Overleg met commissies 1-op-1 overleg tussen JR en commissies in 
DUO’s, 2x per jaar gezamenlijk overleg met 
alle commissies in Grote Jeugdraad 

Jeugdraad Één- of tweemaal per 
jaar, afhankelijk van 
commissie 

 

Vrijwilligersgesprekken Gesprekken met vrijwilligers; relatie tot jeugd, 
geloofsgesprek 

Jeugdraad Afh van aanbod / naar 
wens 

 

Vrijwilligers Werving ambtsdragers / vrijwilligers jeugdwerk Jeugdraad Continu Ondersteuning nodig voor 
zowel JR als commissies  

Bezoekgroep jeugd en 
jongeren 

Jeugdraadsleden bezoeken jongeren of sturen 
een kaartje. 
Herbezinning op de opzet nodig 

Jeugdraad Najaar 2014 In 2013/14 incidenteel 
gebruik van gemaakt 

Opzet jeugdwerk PR Vernieuwen PR jeugdwerk: herkenbaarheid 
van jeugdwerk, cursus social media door 
predikant, jaarkalender extern gebruiken 

Jeugdraad Continu  

Ruimte voor jongeren 
creëren 

Verbeteringen verder doorvoeren in 
afstemming met KRM: NLdoet acties en 
subsidie aanvragen 

Jeugdraad/ jongeren Voorjaar 2015 Coördinator voor klussen 
nodig 

Doelgroep 0-3 jaar  

Krabbeldienst Korte dienst voor de jongsten Jeugdwerker en 
vrijwilligers 

2-3x per seizoen  

Oppasdienst  Vrijwilligers Elke zondag  

Doelgroep 4-12 jaar  

School en kerk 
 

Activiteit groep 8 aanpassen, DVD aanpassen 
Continue verbeteren 

predikant en 
jeugdwerker in 
samenspraak met school 

Winter 2014/2015  

Welkom 4-jarigen, 
afscheid 12-jarigen van 
kindernevendienst 

De familiedienst in juni wordt voorbereid door 
Kindernevendienst. 

Kindernevendienst Familiedienst in juni 
2015 

 

Sirkelslag SCHOOL/KIDS Het organiseren van een speldag/avond Jeugdwerker/vrijwilligers 
+ scholen 

5 juni 2015 (SCHOOL) / 
7 nov 2014 

 

Zondagskinderen Elke zondag, met een rooster, 
zondagskinderen in de viering. Activiteiten voor 
deze kinderen 

Vrijwilligers en 
jeugdwerker 

Zondags op rooster 
3 x per seizoen activiteit 

Activiteiten lastig te plannen, 
maar wel enthousiaste 
kinderen 

Doelgroep 13-15 jaar  

Tieneractiviteit Leuke, gezellige avond op de zolder van het 
Kerkelijk Centrum  

Vrijwilligers Elke 3e zaterdag van de 
maand 

Nieuwe vrijwilligers nodig, 
huidige basis te smal 

Tienerviering 
#deweekdepreekendecake 

Een viering voor tieners, 1 x per maand, met 
ruimte voor uitwisseling over wat speelt, met 
een thema en met gezelligheid. 

Jeugdwerker en 1 
vrijwilliger 

1x per maand 
onafhankelijk van 
familiedienst 

Nieuwe vrijwilligers nodig 

Dagje Amsterdam Met tieners naar Amsterdam, Joods Historisch 
Museum en Anne Frank huis. 

Jeugdraad/Predikant Opnieuw in november 
2015 
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Activiteit Hoe Wie voert uit Wanneer Opmerkingen 

Sirkelslag YOUNG Het organiseren van een spelavond 
 
 

Jeugdwerker/vrijwilligers  6 feb 2015  

Doelgroep 16+ jaar  

Examenrozen Voordat jongeren aan hun examens beginnen 
krijgen ze van de protestantse gemeente een 
roos. Hierover wordt een stukje in Kerkleven 
geplaatst. 

Sylvia Stronks vraagt 
namen van 
examenkandidaten, 
koopt de rozen.  
Vrijwilligers brengen de 
rozen rond.   

Begin mei 2015  

Onderzoeken uitwisseling 
buitenland 

Mogelijkheden onderzoeken tot uitwisseling 
met buitenlandse gemeenten, bv Duitsland 
(Heidenau?), Roemenië. 

Jeugdraad Start najaar 2014  

Catechese voor jongeren  Catechese krijgt plek in #PWC. Lijn 

doortrekken van tienergroep naar catechese 

Kerkenraad, Jeugdraad 

en predikanten 

Continu  

Podium Laagdrempelige ontmoeting door concerten, 
musicals en andere optredens te geven in en 
buiten de kerk  

Vrijwilligers Projectmatig  

Doelgroep Jonge ouders  

Moments Gespreksavonden voor ouders van kinderen 4-
14 jaar over geloofsopvoeding 

jeugdwerker 3x in het seizoen  

Activiteiten jonge 
gezinnen 

Ouders met elkaar in contact, in combinatie 
met activiteit voor kinderen (krabbeldienst, 
zondagskinderen) 

Vrijwilligers en 
jeugdwerker 

2-3x per seizoen  

 


