
Vacatures jeugdwerk  
Seizoen 2019-2020 
 

 

Cluster Jeugd 
Coördinator kinderwerk 
Als Coördinator Kinderwerk ben je verantwoordelijk voor alle activiteiten voor de kinderen in 
de gemeente van 0-12 jaar. Je bent verantwoordelijk voor de afstemming tussen de diverse 
onderdelen van het Kinderwerk en behartigt de belangen van het Kinderwerk in Cluster Jeugd. 
Elk onderdeel van het Kinderwerk heeft een coördinator die afstemt met de Coördinator 
Kinderwerk. Zo blijft deze grote taak, met veel onderdelen, behapbaar.  
 
Activiteiten: 
Crèche* 
Ark* 
Spoorzoekers (kindernevendienst)* 
Schatgravers (basiscatechese)* 
Betweenersmoment* 
Kinderclubs* 
Kinderdiensten 
Kinderkerstfeest 
Kinderactiviteit 
 
* Deze activiteiten hebben een eigen coördinator 
 
Taken: 

- Lid van Cluster Jeugd met taakgebied Kinderwerk; 
- Afstemming met Jeugdwerker; 
- Afstemming met coördinatoren 
- Aanspreekpunt voor gemeenteleden betreffende het Kinderwerk; 
- Budgetverantwoordelijke Kinderwerk (verwerken declaraties, bijhouden financieel 

overzichten afstemmen met penningmeester over begroting); 
- Voorbereiden Kinderdiensten met coördinatoren Spoorzoekers, Schatgravers en 

Jeugdwerker; 
- Voorbereiden Kinderkerstfeest met Commissie (in coördinerende rol); 
- Voorbereiden Kinderactiviteit met coördinatoren Spoorzoekers, Schatgravers en 

Kinderclubs 
 

Penningmeester Cluster Jeugd 
Als penningmeester voor het Cluster Jeugd ben je het financiële geweten van Cluster Jeugd. 
Je beheert de bankrekening van het Cluster, doet betalingen en rapporteert incidenteel over 
de status van de uitgaven en inkomsten ten opzichte van de begroting. Je bent bij de 
vergaderingen aanwezig en hebt incidenteel contact met de CvB. Je stelt jaarlijks de begroting 
op in samenwerking met de jeugdwerker en de verantwoordelijke coördinatoren. In de basis 
zijn de coördinatoren verantwoordelijk voor hun eigen deel van de begroting. Tevens vraag je 



de subsidie jaarlijks aan. Enige kennis van bankzaken en begrotingen is handig, maar niet 
strikt noodzakelijk 
Taken: 

- Lid van Cluster Jeugd met taakgebied financiën; 
- Afstemmen met Commissie van Beheer; 
- Begroting opstellen in samenwerking met de jeugdwerker;  
- Begroting afstemmen met de verantwoordelijke coördinatoren; 
- Jaarlijks subsidie aanvragen; 
- Betalingen; 
- Bijhouden contributie . 

 

Kinderwerk 
3 leiding voor de Spoorzoekers 
De kinderen beginnen in de kerkdienst; na het kinderlied ga je met de kinderen naar 
de Lantaarn of de Arcade waar jij samen met de andere leiding een programma 
aanbiedt dat aansluit op de belevingswereld van kinderen. Door middel van een 
Bijbelverhaal of thema gaan we met elkaar op zoek naar hoe we Jezus kunnen volgen. 
We zingen en bidden, knutselen, tekenen en doen spelletjes. Voor de Zegen komen 
de kinderen weer terug in de dienst. Er wordt gewerkt met de methode ‘Vertel het 
maar’. Omdat we het belangrijk vinden om relationeel te werken, zijn er 3 teams. Je 
bent dus één keer in de 3 weken aan de beurt. 
Taken: 

-          1 keer in de 3 weken leidinggeven aan een groep kinderen; 
-          2 keer per jaar een overleg met alle leiding van Spoorzoekers; 
-          Je bereidt thuis het verhaal en werkjes voor (we werken met de methode ‘Vertel 

het maar’); 
-          Samen met de andere Spoorzoekersleiding twee keer per jaar iets 

voorbereiden voor de kinderdienst (materialen worden aangeleverd). 

Coördinator Schatgravers 
Tijdens de ochtenddienst is er voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 van de 
basisschool Schatgravers in de kinderboerderij vlakbij onze kerk. Groep 5/6 is twee 
keer in de drie weken aan de beurt en groep 7/8 één keer in de drie weken. Dit betekent 
dat je als leiding één keer in de drie weken aan de beurt bent. Bij de Schatgravers 
staat het 'hoofd' van ons missionstatement centraal (Jezus volgen met hoofd, hart en 
handen). De kennis van de Bijbel en wie Jezus is, meegeven aan de kinderen. 
Momenteel wordt hier nog de methode ‘Vertel het maar’ voor gebruikt. Als coördinator 
geef je leiding aan het team en ben je aanspreekpunt voor de leiding en de gemeente 
betreffende Schatgravers.  
Taken: 

-          Rooster maken voor de Schatgravers in afstemming met de coördinator 
Kinderwerk; 

-          Aanspreekpunt voor de gemeente betreffende Schatgravers; 
-          Voorbereiden van Kinderdiensten in samenwerking met de Jeugdwerker, 

Coördinator Kinderwerk en Coördinatie Spoorzoekers;   
-          Organiseren van 2 overlegmomenten per jaar voor het team. 



 

1 leiding Schatgravers groep 5/6 
Tijdens de ochtenddienst is er voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 van de 
basisschool Schatgravers in de kinderboerderij vlakbij onze kerk. Groep 5/6 is twee 
keer in de drie weken aan de beurt en groep 7/8 één keer in de drie weken. Dit betekent 
dat je als leiding één keer in de drie weken aan de beurt bent. Je leidt de groep samen 
met een andere volwassene.  Bij de Schatgravers staat het 'hoofd' van ons 
missionstatement centraal (Jezus volgen met hoofd, hart en handen). De kennis van 
de Bijbel en wie Jezus is, meegeven aan de kinderen. Momenteel wordt hier nog de 
methode ‘Vertel het maar’ voor gebruikt.  
Taken: 

-         1 keer in de 3 weken samen met een andere volwassene leidinggeven aan   
een groep kinderen; 

-         2 keer per jaar een overleg met alle leiding van Schatgravers; 
-         Je bereidt thuis het verhaal en een verwerking voor (we werken nu nog met de 

methode ‘vertel het maar’); 
-         Samen met de andere Schatgraversleiding twee keer per jaar iets voorbereiden 

voor de kinderdienst. 
 

Coördinator Kinderclubs 
Een keer in de veertien dagen is er op woensdagavond club voor de kinderen van 
groep vijf tot en met acht van de Basisschool. Als coördinator zorg je ervoor dat alle 
praktische en administratieve zaken voor de clubs geregeld worden en stem je af met 
de Coördinator Kinderwerk.  
Taken:  

-          Rooster met alle datums van de clubavonden maken  
-          Afstemmen met de koster voor wat betreft gebruik ruimtes in de kerk 

-          Aanspreekpunt voor leiding en gemeente betreffende kinderclubs 

-          Maken en opsturen van uitnodigingen voor alle kinderen die in op de 
Basisschool in groep 5 tot en met 8 zitten 

-          Organiseren van 2 overlegmomenten per jaar 
  
 

1 leiding Kinderclubs groep 5/6 
Een keer in de veertien dagen is er op woensdagavond van 18.30 - 19.45 uur club 
voor de kinderen van groep 5/6. Je geeft samen met iemand anders leiding aan deze 
groep waar het accent vooral ligt op onderling relaties opbouwen. We vinden het 
belangrijk dat alle kinderen zich gezien weten, dit is dan ook het belangrijkste 
aandachtspunt voor clubleiding. Er is een methode beschikbaar voor de 
voorbereidingen van de avonden. 
Taken: 

-          Een keer in de veertien dagen samen met een andere volwassene leiding 
geven aan een groep kinderen; 

-          Je bereidt thuis de avonden voor; 
-          2 keer per jaar een overleg met andere clubleiding; 



-          Jouw focus ligt op het zien van alle kinderen, kinderen die niet aanwezig zijn 
benader je actief. 

2 leden commissie kinderkerstfeest 
Elk jaar wordt er op 24 december het kinderkerstfeest georganiseerd. Het doel van deze dienst 
is een missionaire en gastvrije dienst te zijn waarin de kern van het kerstevangelie helder klinkt 
en de betekenis van de geboorte van Jezus Christus duidelijk wordt uitgelegd. De doelgroep 
zijn de kinderen van de basisschool van ‘de Proosdijkerk en de wijk er omheen.  
We zijn op zoek naar 2 vrijwilligers die samen met het team kinderkerstfeest wil meewerken 
met de organisatie. 
 
Taken: 

- Mee helpen organiseren van het kinderkerstfeest; 
- 4 overlegmomenten;  
- Beschikbaar op 24 december; 
- Rest van de taken in overleg met het team kinderkerstfeest. 

 

Tienerwerk 
1 LEV-leider groep 2/3  
1 LEV-leider voor de oudste groep (die wil doorgroeien naar NEXT) 

 
Relatie is het hart (Lev) van ons tienerwerk. Dat willen we verankeren door stevig in te zetten 
op kleine groepen. Iedere tiener (12-16 jaar) wordt deel van een kleine groep van vier tot zes 
tieners en één leider. Deze groep ziet elkaar minstens één keer per week. De Lev-groep is de 
basis van het tienerwerk. Hier ligt het eerste en meest intensieve contact met tieners. Leiders 
van een LEV-groep willen we daarom ook maar één heldere taak geven: bouwen aan relaties; 
jouw belangrijkste taak is samen met de tieners naar de activiteiten van het jeugdwerk te gaan. 
Er zijn 3 verschillende avonden die elkaar volgens een vast programma afwisselen. Increase 
(hoofd en hart uit ons Mission Statement), Expand (handen uit ons Mission Statement) en 
Teenzone (de fun-avonden) 
Taken 

- Elke dinsdagavond (behalve tijdens de schoolvakanties) van 19.00 tot 21.00 geef jij 
leiding aan jouw LEV-groep; 

- Jouw focus ligt op het zien van de tieners van jouw groep, als tieners er niet zijn 
benader je die actief; 

- Vier keer per jaar is er een toerustingsmoment voor alle LEV-leiders; 
- Je bent aanwezig bij alle LEV-activiteiten zoals startweekend en kamp en bent bereid 

om bij de voorbereidingen daarvan mee te werken.  
 
Als LEV-leider van groep 4 geef je samen met iemand leiding aan de LEV-groep. Na dit 
seizoen ga jij mee naar NEXT en ben jij het ‘vertrouwde gezicht’ voor de tieners. (lees daarom 

ook even wat er van NEXT-leiders wordt verwacht…😉)  



16+ werk 
2 NEXT-leiders 
Ook bij NEXT ligt de focus op relaties. Relatie met God en met elkaar. Dit wordt bij NEXT op 
de volgende manier vormgegeven: 
Een keer in de veertien dagen NEXT Groups.  
Kleinere groepen met vaste leiders. Met elkaar eten, samen verdiepen in Gods woord en  
daarna nog ruimte voor ontspanning.  
Een keer in de twee maanden een NEXT Group Battle: 
Tijdens deze avonden komen alle kringen bij elkaar voor een gezellig/sportief evenement. Dit 
kan zijn samen volleyballen, kring tegen kring (soort jongens tegen de meiden), minute to win 
it of een andere leuke activiteit.  
Verdiepingsgroep: 
Een keer per maand komt de verdiepingsgroep bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan 
over de onderwerpen die de jongeren zelf aandragen. 
 
Taken: 

- Je ontvangt (indien mogelijk) jouw groep bij jou thuis (mocht het bij jou thuis niet lukken 
zoeken we een andere ruimte); 

- Je geeft leiding aan jouw groep maar leert jongeren ook zelf verantwoordelijkheid 
nemen; 

- Jouw focus ligt op het zien van de jongeren van jouw groep, als een jongere er niet is 
benader je die actief; 

- Twee keer per jaar is er een toerustingsmoment voor alle NEXT-leiders; 
- Je bent aanwezig bij NEXT-activiteiten zoals startweekend, de Battles en kamp en bent 

bereid om bij de voorbereidingen daarvan mee te werken.  
 

Jeugddiensten 

Lid Open Up team verantwoordelijk voor de muziek 
OPEN UP staat voor 'open, unplugged & pure'. In deze diensten staat de zoektocht naar God 
centraal. Stilte en bezinning heeft daarin een permanente plek. Tijdens de Open Up diensten 
is muziek een belangrijk onderdeel. We zijn op zoek naar iemand die dit vorm kan geven. 
Daarnaast denk je in het team mee over thema’s, sprekers en alle andere dingen die bij een 
Open Up-dienst komen kijken. De diensten vinden 4 keer per jaar plaats en starten om 19:00 
uur. Voorafgaand aan een dienst vergaderen we 1 à 2 keer. 
Taken: 

- Samen met de jeugdwerker maak je de liturgie; 
- Je stelt een band samen en leidt deze; 
- Voor elke Open Up dienst is er een overleg over thema en invulling; 
- Je stemt af met licht en geluid. 

 
 
 


