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SPREKERS INSPIREREN ONS OM TE DROMEN (DROMEN)
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GESPREKSTAFELS EN KRINGEN (DELEN)

Startzondag
Lezing: Generatie Z
Anko Oussoren
Rootz – introductieavond
in ieder geval bespreken:
- belang van input jeugd in traject
- Uitnodigen van niet cat. groep
voor hele traject
- Bijbelstudie over kerk/
gemeenschap zijn

Lezing: Gemeenschap
met impact
Rikko Voorberg

Lezing: Hoe blijf je als
kerk in conditie?
Kees de Ruijter

Cat = bespreking lezingen
en ophalen input voor
gesprekskaarten

Cat = gespreksavond
met andere
generaties
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VAN DROMEN NAAR PLANNEN
(DURVEN)

OP BASIS VAN CATECHISATIE EN JV INPUT GESPREKSKAARTEN ONTWIKKELD VOOR HET GESPREK MET DE VOLWASSENEN

FOTO IMPRESSIE GESPREKSAVOND JEUGD - VOLWASSENEN

Inventarisatie output gespreksfase Visie 40-daagse

Themaspoor: JEUGDSPOOR
Visie

Missie

Strategie

Hoe en wat

Inzichten vanuit onze
droom en deelfase

Overtuigingen

Ambitie en opdracht

Concrete voornemens, conclusies,
actiepunten of standpunten

Organisatie, planning,
verantwoordelijkheden

We zien…..

We geloven…..

Daarom willen we

Dat kan op deze manieren

Zo maken we dit waar

•

Deze kolom nog niet
invullen.

Grote verschillen in
geloofsbeleving tussen de
verschillende leeftijdsgroepen.
Dit is echt een fase van
ontwikkeling. Van mee met je
ouders, naar iets van jezelf.

Dat echte ontmoetingen helpen •
met ontwikkeling van eigen
geloof.
•

mee kunnen doen, interactie
hebben en gezien worden,
inbreng kunnen geven.
merken dat het ergens over
gaat (over Jezus en over ons).
merken dat geloven verschil
maakt.

Deze echte ontmoeting helpt als •
de interactie plaats vindt in
kwetsbaarheid, echtheid en
Variatie en Dynamiek (qua
openheid.
Dat gesprekken en interactie
kerkdienst, ontmoeting/gesprek,
als zeer waardevol zijn
activiteit)
Zo kan je van elkaar leren.
terwijl er ook vertrouwdheid is
ervaren. Als volwassenen
(qua herkenning, zekerheden en
behandeld worden doet goed!
rust)

Dus: laat een kerk voor/door
jongeren 1) jongeren een stem
geven; 2) relevant
preken/onderwijs geven/thema’s
bespreken in eigen
groepen/podcasts/vlogs, maakt
eigenlijk niet uit als het maar
boeit; 3) ons (en anderen) helpen
om geloven praktisch te maken.
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•
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•
•
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•
•
•
•
•

Jongeren vertegenwoordigers bij kr
- en vv kr leden bij rootz/jongeren
(bij 1)
Preek bespreken op cat/ver (2)
Praktisch
zondagmiddagprogramma:
getuigen, voetballen, wijk
schoonmaken (3)
Onderwerpen bespreken die nu
relevant zijn (seksualiteit,
duurzaamheid - & onderwerpen
die spelen in de maatschappij) (2)
Jeugd met ouderen (eten)
Activiteiten voor de jeugd
organiseren
Gezellige dingen doen buiten de
kerk
Collecteren voor goede doelen.
Roulerende ds-en: niet elke zondag
dezelfde dominee.
Kahoot
Kortere diensten
Maaltijd met en voor ouderen in
de gemeente
Sprekers voor jongeren

