9.11/30
Rapport 2 van commissie 5 inzake het rapport deputaten kerkjeugd en onderwijs
(9.11)
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Inleiding
Met waardering is door de commissie kennisgenomen van het werk van DKJO.
Met dankbaarheid mogen we opmerken dat waar mogelijk wordt samengewerkt tussen de
beide jeugdbonden. Er is hart en oog voor jongeren die actief meedoen in de kerkelijke
gemeente én eveneens voor jongeren die (dreigen) af (te) haken.
Het blijkt dat er onder ouders in de gemeente een grote opvoedingsverlegenheid is. Er is
een sterke behoefte aan toerusting. Het werk van de bonden, de rol van de
jeugdwerkadviseurs en de projecten die lopen, voorzien in een duidelijke behoefte.
Opdracht GS 2016
De synode droeg deputaten op:
1. om in samenwerking met de beide jwo’s het jeugdwerk in het geheel van de kerken te
blijven stimuleren;
2. het project Geloof in het gezin voort te zetten en de continuïteit ervan te waarborgen;
3. deputaten op te dragen een verkennend onderzoek uit te laten voeren hoe de kerken
alle jongeren kunnen bereiken zo mogelijk gevolgd door een project waardoor de
kerken daartoe worden toegerust;
4. bewustwording op gang te brengen bij de classes dat geloof en kerk voor jongeren hun
relevantie te verliezen;
5. wegen te zoeken om op een verantwoorde wijze om te gaan met de beelden belevingscultuur onder jongeren;
6. de cijfers van de beide jeugdwerkorganisaties te verwerken in hun rapportage aan
de generale synode.
Uw commissie heeft geconstateerd dat deputaten aan hun opdracht hebben voldaan.
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Aandachtsvelden
Punt van zorg is de bezetting van het bestuur bij de CGJO. Naast gebed, zoeken deputaten
naar potentiële kandidaten in hun netwerk. Bij het schrijven van dit rapport kan vermeldt
worden dat er binnen CGJO op dit moment gesproken wordt met een serieuze kandidaat
voor de functie van voorzitter.
In het rapport wijzen deputaten erop dat hun prioriteit niet ligt bij het invullen van opdracht
5 (wegen zoeken om op een verantwoorde wijze om te gaan met de beeld- en
belevingscultuur onder jongeren). Deputaten zijn van mening dat deze opdracht ligt aan de
rand van DKJO. Wel is er een bezinnend artikel geschreven door ds. J. van Walsem dat
ook een plek heeft ontvangen in het rapport van deputaten.
Het zou volgens uw commissie wenselijk zijn dat dit schrijven een vervolg krijgt in de
vorm van het aanleveren van praktisch materiaal en toerusting. Het wiel hoeft niet opnieuw
te worden uitgevonden. Er is al veel materiaal voorhanden. Waarom niet goed bestaand
materiaal (in overleg met de bonden) verzamelen en bundelen? Wellicht biedt ‘geloof in
het gezin’ een platform om praktische handvatten te bieden. Dit is gecommuniceerd met
DKJO.
In reactie hierop heeft DKJO aangegeven dat zij willen onderzoeken of hier behoefte aan
is. Mocht die behoefte er zijn, kan er gekeken worden hoe er bestaand materiaal kan
worden verzameld in een database. Uw commissie stelt de synode voor om DKJO hier ook
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daadwerkelijk de opdracht toe te geven.
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Uw commissie is dankbaar dat DKJO goed contact heeft met verschillende
studentenverenigingen.
Er is bij deputaten wel de wens om meer studentenwerk te doen, maar financiële middelen
en menskracht ontbreken op dit moment hiervoor om dit werk te verbreden en te
verdiepen. Uw commissie heeft het gevoelen DKJO te overvragen om hen te vragen hun
werkzaamheden voor en onder studenten te verbreden en te verdiepen. De lopende
projecten (zie hieronder) borgen en verder doorontwikkelen heeft onzes inziens op dit
moment prioriteit.
Visie op jongeren
De jwo’s deden onderzoek naar de betrokkenheid van jongeren in het kader van het project
‘Visie op jongeren’. Het is een zegen dat er jongeren in de plaatselijke kerk zijn die
betrokken zijn op de gemeente, op de Heere en Zijn dienst. Tegelijkertijd is er zorg om
(oudere) jongeren die (steeds) minder betrokken zijn.
Bewust worden van kerkverlating onder jongeren en toerusting bieden, ook in de
vormgeving van het jeugdwerk, gaan hand in hand.
In de afgelopen periode is er een stuk bezinning op gang gebracht in classes en gemeenten.
Nu mag er een vervolgstap gezet worden. Uw commissie ondersteunt het voorstel van
deputaten om in de afhakende jongeren te investeren. Daartoe is het nodig dat er
vervolgonderzoek plaatsvindt. Het is de bedoeling dat jongeren zelf aan het woord komen
door het houden van diepte-interviews. Als we de jwo’s instrumentarium willen laten
ontwikkelen om die jongeren aan te spreken, dan is het van belang om die jongeren ook te
horen en aan het woord te laten.
De resultaten van dit onderzoek kunnen worden meegenomen naar de plaatselijke kerken
om hen te dienen van adviezen in het bereiken van afhakende jongeren. Hopelijk kan mede
hierdoor onder de zegen van de Heere worden voorkomen dat jongeren afhaken.
Het gaat om het hart van ál onze jongeren!
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Geloof in het gezin
Verder is het goed om het project opvoedingsondersteuning te continueren. Er is veel werk
verzet dat goed is ontvangen in de gemeenten. Het directe contact met opvoeders en
ambtsdragers wordt als waardevol ervaren. Het is van belang dat dit werk gecontinueerd
wordt. Zo kunnen de gemeenten verder op maat ondersteund worden bij de vragen die bij
hen leven rondom de opvoeding van onze kinderen/jongeren. Zo zal ook het gedane werk
geborgd kunnen worden. Daarom ondersteunt uw commissie het voorstel om met dit
project verder te gaan om ouders en ambtsdragers verder te kunnen toerusten.
Financiën
Om bovenstaand werk van beide projecten te kunnen bekostigen steunen we als commissie
het voorstel om de omslag op 4 euro te houden.
Uw commissie stelt voor om te besluiten:
1. de handelingen van deputaten onder dankzegging goed te keuren;
2. deputaten op te dragen om in samenwerking met beide jwo’s het jeugdwerk in het
geheel van de kerken te blijven stimuleren;
3. deputaten op te dragen het project Geloof in het gezin verder voort te zetten en de
continuïteit ervan te waarborgen;
4. deputaten op te dragen het project Visie op jongeren verder voort te zetten en met
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name zich te richten op het ontwikkelen van instrumentarium om kerken te helpen de
jongeren die (dreigen) af (te) haken te bereiken;
deputaten op te dragen bij gebleken behoefte het initiatief te nemen tot het opzetten
van een database met (bestaand) materiaal in het kader van het op een verantwoorde
wijze omgaan met de beeld- en belevingscultuur onder jongeren;
de omslag per lid van 4 Euro te handhaven;
opnieuw deputaten te benoemen.

W.A. Capellen, rapporteur

