Vacatures jeugdwerk
Seizoen 2020-2021
Cluster Jeugd

Kinderwerk
Leiding en coördinator voor de Spoorzoekers (groep 1 t/m 4)
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 aan de hand van
de methode BijbelBasics. Naast leiding zoeken we op dit moment ook iemand die, samen met Anja, de coördinatie van de
Spoorzoekers wil oppakken.
Taken:
- Leidinggeven aan een groep kinderen;
- 2 keer per jaar een overleg met alle leiding van Spoorzoekers;
- Je bereidt thuis het verhaal en werkjes voor;
- Kinderen leren kennen en hen helpen het geloof te ontdekken,
- Samen met de andere Spoorzoekersleiding twee keer per jaar iets voorbereiden voor de kinderdienst (materialen worden
aangeleverd).
Leiding Schatgravers (groep 5 t/m 8)
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;
- Kinderen leren kennen en hen helpen het geloof te ontdekken,
- 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 Kindercrèche:
Elke zondag kunnen de jongste kinderen (0 – 2,5 jaar) terecht in de crèche van onze kerk. We zijn eigenlijk altijd op zoek
naar mensen/ouders die mee willen draaien in het rooster en 1x in de 6 weken aan de beurt zijn. Verder zoeken we iemand
die de coördinatie ervan zou willen oppakken, dat betekent: eens in de zoveel tijd een rooster maken, aanspreekpunt zijn
voor ouders en oppassers, zorgen dat er soepstengels op voorraad zijn, af en toe het speelgoed eens schoonmaken of
uitzoeken en meer van dit soort zaken. Vindt je het leuk om je hiervoor in te zetten? We horen het graag!

Tienerwerk
LEV-leiders
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 uur 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;

- Eén 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 geef je samen met iemand leiding aan de LEV-groep.
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.
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;
- Eén 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.

Jeugdouderling
De jeugdouderling vertegenwoordigt de jeugd en jeugdleiders in de kerkenraad, samen met de andere jeugdouderling (Jet
van Driesten) heb je in het bijzonder de eindverantwoordelijkheid voor de pastorale zorg voor de jeugd binnen de
gemeente.
Taken en verantwoordelijkheden:
- Aansturen en enthousiasmeren van coördinatoren binnen jeugdwerk
- Beleggen van noodzakelijke vergaderingen
- Vastleggen en handhaven van beleid m.b.t. jeugd
- Pastorale aandacht voor jeugdleiders en jeugdwerker om hen in hun positie zo goed mogelijk te ondersteunen. Zij vormen
het direct contact met de jeugd.
- Pastorale aandacht voor jeugd in bijzondere posities
- Bezoekt kerkenraad en pastoraal overleg en is daar spreekbuis vanuit het jeugdwerk
- Neemt deel aan kernteam cluster jeugd

