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bij vieringen, hoe zorg ik ervoor dat ook peuters mee
kunnen vieren? En, misschien wel het belangrijkste,
wat maakt een viering meer dan een gezellig samenzijn? Want, hoewel er veel tijd en aandacht gaat naar
de vorm - goede muziek, pakkende voorbeelden, een
beamer ja of nee -, dat zijn niet de belangrijkste vragen.
Natuurlijk helpt een goede ‘verpakking’, maar de in-
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houd is waar het om draait. De kern van het samenzijn
is wat we gezamenlijk hebben: ons geloof in God.
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Uit het land

Hester Radstake (l) en Eveline Nieuwenhuijse.

Astrid Damstra

het water), ze mogen met hun blote voet in een
teiltje met zand staan (toen Jezus voet aan wal
zette), en zetten Duplo-poppetjes op de bouwplaat (het grote publiek van Jezus). Na een half
uur is het tijd voor de afsluiter: pannenkoeken
aan een vrolijk gedekte tafel. Er wordt gebeden
om ‘samen delen’ en ‘genoeg voor iedereen’.

Omrijden

Beeld: Protestantse Gemeente Oisterwijk

Meer dan crèche

Voor de Kerk op Schoot-vieringen rijd je met

Tegen half twee gaan alle deelnemers, verzadigd

liefde om, zeggen de ouders. Annemiek, moeder

van pannenkoeken, limo en koffie met een

van Stan (3) en Luuk (0): “Wij komen uit Brakel,

grote glimlach weer huiswaarts. Tijd voor een

dat is zo’n vijftig kilometer rijden. Maar dat is het

verdiepend gesprek met de organisatoren.

waard!” Vader Arjan, afkomstig uit Sleeuwijk,

“Toen Hester zo’n 3,5 jaar geleden predikant

bij Gorinchem, beaamt dit: “Wij combineren het

werd van deze gemeente, stonden er een stuk of

met een bezoekje aan mijn schoonzus hier in de

acht kinderen tussen nul tot vier op de ledenlijst

buurt.” Ouders zijn enthousiast, dat is duidelijk.

van de gemeente. Met hen wilden we graag

Wat vinden de kinderen er zelf van? Arjan: “Isa

iets meer doen dan alleen de crèche”, vertelt

(2,5) onthoudt van alles. Thuis komen allerlei

Eveline. Hester voegt toe: “We doen dit vier keer

dingen die we in de viering hebben meegemaakt

per jaar. Het aantal deelnemers is gegroeid van

weer terug.” “De liedjes zijn ook makkelijk nog

drie naar ongeveer veertien. Blijkbaar spreekt

eens thuis te zingen. De teksten schrijven Eve-

het veel ouders aan.” De opbouw van elke Kerk

line en Hester zelf, altijd op de wijs van bekende

op Schoot-dienst is hetzelfde. “Het zijn echt

kinderliedjes”, legt Coen, de pianist van de

belevingsdiensten”, zegt Eveline. “We beginnen

viering, uit.

met een groet van dominee Beer onder het zingen
van het welkomstlied. Daarna steken we de
kaars aan. Altijd staat een Bijbelverhaal centraal.
Dat verdelen we in een stuk of zes scènes: een

Vieren met de allerkleinsten

Kerk op schoot

Tips van Hester en Eveline

paar zinnen tekst, een toepasselijk liedje en een

• Gebruik een concreet verhaal.

zintuigen aanspreken.”

‘belevenis’, waarbij we afwisselend verschillende

Niet elk Bijbelverhaal is voldoen-

Kan je vieren met de allerkleinsten? ‘Ja’, zeggen ze in de Protestantse Gemeente
Oisterwijk, waar een paar keer per jaar een Kerk op Schoot-viering plaatsvindt.
Drijvende krachten hierachter zijn predikante Hester Radstake en vrijwilligster Eveline
Nieuwenhuijse. Tijdens deze sprankelende diensten beleven baby’s, peuters én ouders
een Bijbelverhaal met alle zintuigen.

de concreet of geschikt voor de

Persoonlijk

leeftijd.

Het doel van de vieringen is dat kinderen op een

• Houd het simpel. De eenvou-

speelse manier in aanraking komen met de kerk.

digste belevenissen werken het

“In het begin is alles heel spannend, maar na

beste: een plantenspuitnevel,

een paar keer komen ze los”, zegt Hester. “Dat

een bellenblaas, met je voeten in

merk ik ook op andere momenten, bijvoorbeeld

een bak met zand, met een bal-

als ze mij aanspreken na een ‘gewone’ dienst.

lon spelen... Dat is voor een baby

We geven aandacht aan elk kind persoonlijk.

oké en het kind van 8 dat ook

Kinderen mogen reageren zoals ze reageren.

meekomt, vindt dat ook leuk.

Uitbundig of stilletjes op schoot. Het is goed.”

• Praat niet teveel. Gebruik per

Ook het contact tussen ouders onderling is

Op een zonnige zondagochtend in juni

klinkt in elk couplet van het welkomstlied

water en speelgoedboot, de kinderen

scène niet meer dan twee of

waardevol. Sommige ouders komen uit zich-

ontmoeten tien baby’s, peuters en zo’n

de naam van een kind. In korte scènes

langs. Elk kind mag met de boot varen,

drie zinnen.

zelf niet meer in de kerk. Door Kerk op Schoot

vijftien volwassenen elkaar. In de ruimte

neemt Eveline iedereen mee door het

terwijl de rest een toepasselijk lied zingt.

• Stel vragen. Houd het interactief

komen ze weer in aanraking met een gemeente.

staan op tafel de paaskaars, een paar

verhaal van de vijf broden en twee vissen.

Baby Liselotte trakteert de rest op een

• Sta stil (letterlijk) bij elk kind

Een aantal ouders doet nu bijvoorbeeld mee met

kinderboeken, een Duplo-bouwplaat en

Sommige kinderen kletsen mee, een enke-

brede glimlach als Eveline water uit ‘het

een knuffelbeer in domineestoga. Aan de

ling loopt wat heen en weer, een ander zit

meer’ op de rug van haar hand druppelt.

voeding? Ach, het is nooit zo bewust bedacht;

hand van Eveline, die de dienst leidt, geeft

stil bij papa op schoot. Bij het uitbeelden

Alle zintuigen komen in de viering aan

we willen gewoon op aansprekende wijze vieren

dominee Beer elk kind in de kring een

van de vissersboot op het meer gaat

bod. De kinderen krijgen een blauwe wap-

met de kinderen en hun ouders.”

welkomstknuffel of een aai. Ondertussen

Eveline, gewapend met afwasteil met

per-sjaal over zich heen (als de golven van
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Beeld: McLin Fotografie

persoonlijk.

de 30+-groep. “Een toerusting in de geloofsop-
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Interview
Beeld: QRoost Mediadesign

Nelleke Plomp

Vieren met Irma Pijpers

‘Op bezoek bij God’
Christenen vieren al sinds het begin van de kerk. Ze richten zich
daar op God, luisteren naar Zijn woord en ontmoeten elkaar. De
kerkdienst - ook wel viering genoemd – is nog steeds het hart
van de gemeente. Toch ervaren veel jongeren deze absoluut
niet als een feest. Irma Pijpers is specialist Vieren bij JOP. Zij geeft
handvatten waardoor de kerkdienst weer echt als viering beleefd
kan worden.

Als Predikant in Algemene Dienst is Irma zowel

Uitleggen

regelmatig voorganger van als deelnemer aan

Volgens Irma is de viering dé plek waar je die

een dienst. “Het blijft bijzonder om een viering

verbondenheid met de kerk van alle eeuwen

voor te bereiden op een manier dat het raakt.

kunt voelen. “Bijvoorbeeld tijdens het avond-

Ik hoop dat de mensen meekrijgen hoe God

maal. Dat is een ritueel dat Jezus zelf heeft

met mensen omgaat en hoe ze het verhaal van

ingesteld. De vorm is anders, maar de inhoud

God kunnen toepassen op hun leven nu. Dat

en de woorden hetzelfde als 2000 jaar geleden.

kan door de preek zijn, maar ook door een lied

Het is goed om jongeren daarin mee te nemen,

of een gebed. Tegelijkertijd is het ook heerlijk

ze daarvan bewust te maken. Ik denk dat veel

om uit mijn drukke bestaan in de kerk te komen,

jongeren, maar ook volwassenen zich niet thuis

gewoon te zitten en mee te doen met de be-

voelen in een dienst, omdat niet goed wordt

kende elementen uit de liturgie. De wetenschap

uitgelegd wat er gebeurt. En als je iets niet

dat de kerk – in allerlei vormen – al eeuwen

begrijpt, kun je moeilijk meedoen en meebele-

bestaat helpt me daarbij. Ik ben niet de enige

ven.” Als Irma een dienst leidt, legt ze uit wat

die gelooft en ook niet de enige die vragen

de betekenis is van onderdelen in de dienst. “Ik

heeft over God. Er zijn zoveel mensen geweest

probeer mensen mee te nemen. Niet door ritu-

die kracht haalden uit hun geloof. Een van mijn

elen te ontkrachten met blabla, maar door er in

favoriete Bijbelteksten is dan ook Hebreeën 11,

een paar zinnen betekenis aan te geven. Bijvoor-

waar het gaat over een menigte van getuigen

beeld door het naar de actualiteit te trekken.”

van het geloof die als het ware om ons heen
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staan en ons aanmoedigen om vol te houden.

Oefendienst

Al die bekende personen uit de Bijbel hadden

Inwijding is dan ook een van de belangrijk-

ook hun vragen en fouten. Toch gebruikt God

ste dingen die Irma noemt om kinderen en

hen. Zo werkt Hij nu nog. Veel jongeren denken

jongeren mee te nemen in het mooie van een

dat je perfect moet geloven, maar juist mensen

viering. “Dat kan door uitleg tijdens de dienst,

met smetten zijn onze voorbeelden. Dat geeft

maar ook op aparte momenten zoals catechese

rust. Je mag dus falen en twijfels hebben.”

of kindernevendienst. In de meeste gemeenten
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Beeld: QRoost Mediadesign

Brood en Spelen
Column

Ù

Jongeren op de eerste rij
Maak het persoonlijk. Vertel aan jongeren
wat jij beleeft tijdens de viering.

Ù	Als je jongeren erbij betrekt, maak dan

Heb jij een idee voor een jongerenviering? Die vraag

gebruik van bestaande activiteiten. Bijvoor-

hoor ik regelmatig aan de andere kant van de tele-

beeld tijdens catechese of clubavond.

foon. Vieren, het klinkt zo feestelijk, maar hoe bouw
je een feestje waar jongeren zich thuis voelen én

Meer weten?

Ù

	Vraag jongeren om zelf voorbeelden uit

dat inhoud heeft? En een kerkdienst met jongeren,

hun leven te vertellen tijdens de dienst,

dat is toch wat anders dan een feestje? Hoe kun je

Ze ontwikkelt visie op het gebied van

zodat je zeker weet dat je aansluit bij

jongeren betrekken bij een viering? Nog niet zo lang

vieren met kinderen en jongeren in de

hun belevingswereld.

geleden ben ik getrouwd. We hebben van de kerk-

Irma Pijpers is specialist Vieren bij JOP.

dienst een echt feest gemaakt met onze gemeente.

kerk. Ook werkt ze mee aan producten

Ù

als Celebrate en Kids Musicals en geeft

	Heb het lef om als jeugdleiders de vragen

Natuurlijk was ook de jeugdclub uitgenodigd. We

en weerstanden rond de kerkdienst aan te

waren best een beetje trots toen ze direct achter de

ze in de werkgroep Kinder-, jeugd- en

kaarten bij predikant en kerkenraad. Helaas

gereserveerde plaatsen gingen zitten om vooral niets

tienerliederen van het Nieuwe Liedboek.

is de realiteit vaak dat als er niets gebeurt,

te missen. Het was natuurlijk geen feest dat ze zelf

Meer weten? Kijk op JOP.nl/vieren of

je de jongeren kwijt raakt.

hadden georganiseerd. Maar bij de voorbereidingen

ze trainingen over vieren. Daarnaast zat

hebben ze wel meegenoten. Nieuwsgierig als ze zijn,

mail i.pijpers@jop.nl

hebben ze ons in de aanloop naar de grote dag het
hemd van het lijf gevraagd. Wat er allemaal ging gebeuren, of er een dresscode was, of ze iets voor ons
konden doen, hoeveel familie er zou komen.
Dat meeleven alleen al was een feest!

gaan kinderen tot twaalf jaar naar de

en dat we het Woord van God hebben

wel een aantal tips geven om jongeren

van de dienst. Vraag iemand om zelf een

kindernevendienst en de momenten dat

gekregen en iedere week weer mogen

bij de dienst te betrekken. Ga het gesprek

voorbeeld te vertellen uit zijn of haar eigen

ze in de dienst zijn, moeten ze stilzitten.

horen. Eigenlijk gaan we met elkaar op

aan met kinderen en jongeren. Laat zien

leven of laat ze meespelen met een lied. Ik

Vieren, dat doe je niet alleen. Vieren doe je samen,

Geven we hen zo wel mee dat kerk een

bezoek bij God. Natuurlijk kun je God

waarom jij als jeugdleider of ouder graag

merk dat jongeren trots zijn op het resultaat

het liefst met de mensen die belangrijk voor je zijn.

mooie plaats is waar kinderen thuis-

thuis ook ontmoeten, maar geloven doe

naar de kerk gaat. Een moeder zei tegen

dat ze zelf hebben voorbereid of uitgevoerd.

De jongeren uit onze kerk zijn belangrijk voor ons.

horen? Ik geloof echt dat van jongs af

je niet alleen. Je hebt anderen nodig. Een

haar puberzoon: ‘Ik snap dat je het saai

Het is daarbij praktisch om een dienst voor

Ze horen erbij en dat weten ze. Kijk, en daar heb je

aan in de kerk zijn verschil kan maken.

viering is, als het goed is, een steuntje in

vindt, dat vind ik soms ook. Maar als ik

te bereiden tijdens een bestaande activiteit.

meteen een antwoord op de vraag of ik nog wat voor

Sommige gemeenten organiseren een

de rug. Het hoeft niet altijd blij en vrolijk

aan het eind van een dienst de zegen

Nodig de predikant gewoon uit. Een aparte

een jongerenviering weet! Laat ze merken dat ze erbij

speciale dienst voor de allerkleinsten (zie

te zijn, juist ook als je verdrietig bent of

krijg, kan ik er weer tegenaan die week.’

avond vergaderen met de dominee of de

horen. Hen laten meegenieten in de voorpret is

voor voorbeeld pag. 4). Af en toe een

zorgen hebt ben je welkom bij God en

Dat kijkje in haar hart zorgde ervoor dat

jeugddienstcommissie is voor veel kinderen

daar een onderdeel van. Want door samen

‘oefendienst’ houden voor kinderen vanaf

andere gelovigen.”

de zoon voortaan met andere ogen naar

en jongeren een stapje te ver.”

te werken en ergens naar toe te leven,
wordt elke dienst een feest. Niet

de kerkdienst keek.”

zes of zeven jaar is ook een idee. Laat ze
meedoen in de dienst en praat er daarna

Zegen

Tot slot

alleen een huwelijksviering,

met hen over. Je kunt uitleggen wat

De kerkdienst is vaak een heikel punt,

Trots

Ten slotte spreekt Irma de hoop uit dat

maar elke zondag.

ze niet begrepen en misschien hebben

juist omdat dit het centrale moment

Regelmatig een viering voorbereiden

diensten weer echt vieringen worden. “Veel

kinderen wel hele goede ideeën om een

van een gemeente is. Er komen zoveel

met jongeren is een manier om hen

mensen gaan naar de kerk omdat het hoort

kerkdienst aantrekkelijker te maken.”

mensen met verschillende meningen,

daadwerkelijk bij de kerkdienst te betrek-

of zelfs omdat het moet, maar beleven er niet

achtergronden en karakters bij elkaar.

ken. “Kinderen en jongeren vinden het

altijd wat aan. Dat is echt jammer! Bedenk

Feestje

Een kerkdienst is van iedereen en voor

moeilijk om precies te benoemen wat ze

eens waarvan je geniet of wat je raakt. Mis-

Het woord viering roept, zeker bij jon-

veel mensen een vertrouwd moment dat

verwachten van een kerkdienst. Houd

schien is dat maar één moment, bijvoorbeeld

geren, verwarring op. Een feestje vier

omgeven is met sentiment. Ondertussen

het dus klein. Zoek zelf een tekst uit waar

als de kaars wordt aangestoken, het zingen

je, maar een kerkdienst kun je meestal

haken veel jongeren af. Zij voelen zich

het in de dienst over moet gaan en start

van je lievelingslied of als je je achterbuur-

niet onder de noemer ‘feestje’ scharen.

niet meer thuis. “Helaas is verandering

daar. Vraag ze: wat denken jullie bij deze

man vanuit zijn tenen hoort meezingen. Houd

“Dat klopt”, zegt Irma. “Toch vieren we

in veel kerken lastig bespreekbaar en ook

tekst? Of welk lied zou je graag willen

je daar aan vast en deel het met elkaar. Want

wel degelijk wat tijdens de kerkdienst.

niet altijd de oplossing”, merkt Irma. “Dé

zingen? Kinderen en jongeren kunnen

als ik weet dat een ander gemeentelid enorm

Namelijk dat we samen gemeente zijn

oplossing heb ik ook niet, maar ik kan

ook best meehelpen bij de uitvoering

geniet, vier ik dat zelf ook een beetje mee.”
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Ù	Dirk-Jan Bierenbroodspot

is JOP Jeugdwerkadviseur
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IT’S ABOUT LEARNING

TO DANCE IN THE

RAIN
Life isn’t about waiting for the

STORM TO PASS

Moet je zien!
Irma Pijpers

Een persoonlijke
give-away of
een gadget om
het thema van je
bijeenkomst te
benadrukken. JOP
denkt graag mee
en verzamelde
de leukste
hebbedingetjes

Dank u…

Feestje in je brievenbus

Erop uit

Gooi & Groei

Wie kent het kinderliedje ‘Dank u voor

Waar gevierd wordt, daar is confetti!

Spannende droppings, sterke verhalen

Een fleurig veld bloemen: wie wordt

Heb je iets goed te maken? Dan kan

deze nieuwe morgen’ niet? In het liedje

Maar voordat je nu de perforator uit

bij het kampvuur, met jouw groep een

daar niet vrolijk van? Met deze

dit kleine gebaar misschien al een

danken we God voor veel, zelfs voor het

de kast gaat trekken om zelf gekleurde

goede band opbouwen... Dé manier om

speciale confetti kan je iedere treurige

wereld van verschil maken. In dit leuke

feit dat we Hem mogen danken. Toch is

rondjes te maken, is het goed om even

het nieuwe seizoen te openen is een zo-

tuin, plantenbak of bloempot omtove-

envelopje zit een lief kaartje met een

het vaak makkelijker om te denken aan

op de website Hikjes in Huis te kijken.

merkamp. Maar het vinden van een ge-

ren tot een waar feestje! Het enige wat

vredesduifje. In het tekstwolkje kan je

wat je niet hebt, dan om te bedenken

Daar vind je namelijk ronde stickertjes

schikte locatie is niet altijd eenvoudig.

je hoeft te doen is gooien en (laten)

dan schrijven wat je op je lever hebt.

waar je God dankbaar voor bent. HEE

in diverse kleuren die je op iedere

Summercamp Heino kan dan dé plek

groeien! Als dat geen feestelijk

Maar de vredesduifjes zijn ook heel

Goodies heeft daar iets op gevonden: een

enveloppe kan kleven. Wedden dat

zijn. In de bossen, meerdere huizen,

gezicht is...

goed in te zetten tijdens een viering

notitieblok waarop je alles kunt schrijven

jouw uitnodiging voor de club of jeugd-

goede faciliteiten en zelfs de mogelijk-

waarvoor je dankbaar bent. Leuk om te

viering zo superfeestelijk wordt?

heid om arrangementen te boeken.

gebruiken tijdens de kerkdienst.

Gelukkig hoef je
het wiel in het
jeugdwerk niet zelf
uit te vinden. Allerlei
boeken, websites en
tentoonstellingen
geven inspiratie

Stickervel multicolor,

Prijzen op aanvraag

Notitieblok Efeziërs € 3,95

met 96 stickers € 1,15

meer informatie op heino.nl

heegoodies.nl [klik op overig]

hikjesinhuis.nl [zoek op confetti]

Deel je idee

over vrede, de Ark van Noach of
Throw & Grow Confetti gift box

tijdens de Vredesweek...

€ 11,95

Diaconale Dag

www.bijzondermooi.nl

The Peace Bag (or beg)
€ 4,50

nl.etsy.com

Maak een vrolijk geluid

Teksten om op te kauwen

Verbindend vieren

Hebben jouw jongeren en jij een leuke

De Landelijke Diaconale Dag, die op

De Nederpopband Goudblad heeft een

Sommige teksten

Spelen met verschillende stijlen in

jongerenviering bedacht of een goede

9 november 2013 gehouden wordt,

nieuwe cd uitgebracht: Toen ik wakker

moet je een paar

de liturgie heeft een naam gekregen:

actie uitgevoerd en wil je andere ge-

krijgt een nieuw jasje! Zo zijn er minder

was. De schrijvers, die onder andere ook

keer lezen om de

Verbindend vieren. Als je volgens dat

meenten inspi-

workshops, maar kan er gekozen

schreven voor Psalmen voor Nu, hebben

ware essentie te

concept viert, speel je met verschil-

reren ook zoiets

worden tussen belevingsworkshops en

een reeks prachtige liederen om over na

zien. De ‘tegeltjes-

lende (muziek)stijlen in een kerkdienst.

te doen? Deel

lezingen. Ook JOP en Togetthere zijn

te denken afgeleverd,

wijsheden’ die op

Dat is misschien niet nieuw. Wel nieuw

dan jouw leuke

dit jaar weer op de LDD te vinden. Zij

die begeleid worden

www.tuimeltekst.nl

is dat het binnen de viering gaat om

werkvorm, knal-

bieden samen een interactieve bele-

met veel verschillende

te vinden zijn,

het vertellen van Gods verhaal. Als

lende activiteit

vingsworkshop aan waarmee je je kunt

instrumenten. Leuk om

zijn van die teksten. Bijvoorbeeld

sommige onderdelen die vertelling van

of inspirerende

laten onderdompelen in de wereld van

in te zetten tijdens een

‘Je moet geluk hebben om het te

het verhaal in de weg staan, moeten ze

dienst met heel Nederland door deze

het jeugddiaconaat.

programma of een chill-avond met je

vinden’ of ‘Je kunt alleen missen

kunnen wijken. Dat maakt Verbindend

jongeren.

wie je geraakt heeft’. De teksten zijn

vieren ook geschikt voor intergeneratie-

te uploaden in de JOP werkvormendatabase. Uploaden gaat heel eenvoudig:

kerkinactie.nl
[zoek op diaconale dag 2013]

pakkend, helder en bevatten altijd

ve vieringen. Dit boek geeft je achter-

Goudblad, Toen ik wakker was

genoeg stof tot nadenken en filoso-

grondinformatie en tips.

druppel werkvorm uploaden, vul het

€ 14,95

feren. Goed om eens met wat oudere

formulier in en JOP doet de rest.

boekencentrum.nl
[zoek op goudblad]

jongeren te bespreken!

ga naar jop.nl/werkvormen, klik op de

jop.nl/werkvormen
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Vrede?

Klaas-Willem de Jong (red.),
Verbindend vieren € 14,90

tuimeltekst.nl

boekencentrum.nl
[zoek op verbindend vieren]
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Kerst brengt
samen

Jop voor jou

Werkvormen over vieren
Thomasvieringen, jeugd- of kinderkerk, peutervieringen, er
zijn talloze manieren om te vieren met kinderen en jongeren.
Wil jij in jouw gemeente een viering organiseren en ben je op
zoek naar inspiratie? Zoek dan in onze werkvormendatabase.
Daar vind je talloze vieringen voor elke gelegenheid. Hieronder
een greep uit de mogelijkheden. Hopelijk inspireert het jou
om zelf aan de slag te gaan in je gemeente. Heb je zelf een
viering georganiseerd en was dat een succes? Klik dan op
jop.nl/werkvormen op de druppel ‘Werkvorm uploaden’.
Door te delen help je andere jeugdwerkers.
Kerk op Schoot (zie ook pag. 4/5)

Kinderdienst met doop

2-4 jaar

8-12 jaar

Interactieve viering voor peuters en hun ouders

‘Water – daar zit leven in!’ is het thema van

over de ark van Noach. Met liedjes en bele-

deze doopdienst speciaal gericht op kinderen.

vingselementen.

Denk jij ook al na over wat je met advent en kerst gaat doen in de kerk?

Generaties – geloven – Kerst
Anders vieren?!

Dit zijn de mogelijkheden die JOP biedt.

Alle leeftijden

Adventskalender ‘Kerst brengt samen’

Samen met kinderen en jongeren in gesprek

Kalender voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar in de vorm van een harmonicaboekje dat je op tafel neer kunt zetten.

over het waarom en hoe van jullie diensten.

Alle leeftijden
Kerstspel met deelnemers van alle leeftijden,
opgevoerd tijdens de kerstdienst.

Op dat boekje staat een ketting, waarvan je iedere dag een kraal kunt wegkrassen. Zo komen er kerstopdrachten

(Be)wegen naar vrede

tevoorschijn. Dit materiaal is in samenwerking met Bonnefooi en Kerk in Actie gemaakt en besteedt aandacht aan
de verhalen van het adventsproject rond de vrouwen in Jezus’ stamboom en van Dukhi uit India.

Startviering in de kerk

Kijk voor meer informatie op jop.nl/advent (vanaf half september beschikbaar)

Alle leeftijden

Kerststerren

Startviering rondom het thema ‘Leven zoals

aanleiding van het Bijbelgedeelte Efeze 6

Boekje met vier verschillende Kerstmusicals. De methode bevat naast twee musicalscripts ook twee volledig uitge-

God het bedoeld heeft’. Met een gezamenlijke

over wapenrusting.

werkte interactieve (kinder)vieringen. De bijgeleverde cd biedt de muziek bij de liedjes.

bijbelse verwerking in plaats van de preek.

12-16 jaar/ 16+
Viering rond het thema vrede, naar

Kijk voor meer informatie op jop.nl/kerststerren.
Kerststerren kost €15 en is te bestellen via jop.nl/winkel

Even stil voor meester dominee
Musical Mama Maria

8-12 jaar

Omega Musicals brengt in samenwerking met Kids Crew en JOP een kerstmusical uit. In deze musical vertellen de

JOP Celebrate
Vind jij losse, digitale werkvormen te weinig? JOP Celebrate

kinderen het verhaal van Maria als zij hoort dat zij zwanger is. Een totaalpakket (informatie, rolverdeling, podium-

Van beleid tot uitvoering. Stappenplan om een

is een compleet werkboek over vieren met tieners. Je vindt

plan, decortips, tekstboek en cd) kost € 99,- en is te koop via omegamusicals.nl

kerk- en schooldienst te organiseren.

hierin achtergrondinformatie over het hoe en waarom van
vieren. Ook staan er stapsgewijs vier verschillende

Werkvormen

jeugddiensten beschreven. Je kunt dit werkboek bestellen

Op jop.nl/werkvormen staan veel inspirerende werkvormen die je tijdens de Advent of Kerst kunt doen. Wat te den-

Kerstviering in eigentijdse jas

ken van een herdertjestocht door de buurt of een inspirerende kerstviering? Ze zijn allemaal gratis te downloaden!

12-16 jaar / 16+

voor € 9,95 via jop.nl/celebrate

Heb jij vorig jaar iets leuks gedaan tijdens de Kerst? Deel dat met de rest van Nederland en upload de werkvorm.
Kijk voor meer informatie op www.jop.nl/werkvormen

Breng het kerstfeest naar nu. Met een eigentijds
verhaal en geboortekaartjes.
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Sonja overlegt met de predikant over invulling van de kindernevendienst.

Good practice
Irma Pijpers

Met meer dan tien jaar ervaring nog een cursus
volgen? Sonja van Emden, een ervaren leidster van
de kindernevendienst in Nieuw-Vennep deed het.
“We wilden graag met een frisse blik naar onze kindernevendienst kijken, want na al die jaren heb je op
een gegeven moment het gevoel dat je in hetzelfde
kringetje blijft draaien.”
Binnen de Gereformeerde Kerk in Nieuw-

het bij de kinderen veel beter hangen dan

dienst vorm te geven op een manier die bij

Vennep is Sonja coördinator van de kinder-

wanneer je het voorleest. De tips die we

de leiding en de kinderen past. De leiding

nevendienst. Ze ontvangt en verspreidt het

hiervoor kregen, waren erg nuttig.”

heeft tools gekregen om met nieuwe
inspiratie aan de slag te kunnen. “Ik heb

materiaal, maakt de roosters, de agenda’s
van de vergaderingen en vertegenwoordigt

Ook op het gebied van werkvormen bracht

de oudste groep, met kinderen uit groep 7

sinds vier jaar ook de kindernevendienst

de cursus de nodige inspiratie. “De knutsel-

en 8. Laatst waren er maar twee kinderen,

in de Taakgroep Eredienst. Afgelopen jaar

werkjes kenden we wel. Daarom was ik blij

terwijl ik tijdens de voorbereiding rekening

besloot ze met de overige leiding om via

dat we goed zijn ingegaan op wat je nog

had gehouden met zes of zeven kinderen.

het Protestants Centrum voor Toerusting en

meer kunt doen tijdens de kinderneven-

Toen ze binnenkwamen, hadden we eerst

Educatie (PCTE) een Basiscursus Kinderne-

dienst, bijvoorbeeld zingen of toneel. Er zijn

een inleidend gesprekje. Daaruit kwam een

vendienst te volgen. Een cursus die door

mogelijkheden genoeg, maar je moet wel

onderwerp naar voren, waaraan we de rest

een medewerker van JOP gegeven wordt.

weten hoe je die moet toepassen en hoe

van de kindernevendienst besteedden. Wat

je dat dan aanpakt. Door middel van rol-

ik had voorbereid, kwam niet aan bod. Ik

Steeds hetzelfde

lenspelen konden we het ook echt zelf even

vond het niet erg, want het was een leuke

“Tien jaar geleden ben ik benaderd om

ervaren. Dat was heel leuk aan de cursus,

bijeenkomst. We hebben het samen gehad

kindernevendienst te gaan doen. Onder de

dat we meteen aan de slag konden.”

over wat hen op dat moment bezighield.
Daardoor werd die kindernevendienst

leiding heeft een aantal mensen een onderwijskundige achtergrond. Ik helemaal niet.

Geen rare vragen

waardevol. En dan blijkt maar weer dat het

Zo vullen we elkaar aan. We gebruiken Bon-

De cursus werd begeleid door Dorien Keus

loslaten van het programma soms de mooi-

nefooi en Kind op Zondag, methoden met

(zie kader). Sonja is erg te spreken over de

ste momenten kan opleveren.”

leuke werkvormen die je zo kunt uitvoeren.

manier waarop zij het aangepakt heeft.

Toch hadden we het idee dat we op een ge-

“De begeleiding was erg goed. Dorien was

geven moment steeds hetzelfde deden. Voor

enthousiast en kwam goed en duidelijk

Eyeopeners

mij een reden om de cursus te organiseren.

over. In het begin stelde ze dat er geen

Dorien Keus, JOP Jeugdwerker en

Daarnaast wilden we graag handvatten

domme vragen bestaan. Dat gaf ons de vrij-

trainer: “Als ik een training geef, open

krijgen over wat we met de oudste groep

heid om onze eigen vragen in te brengen.”

ik met een rondje waarin de deel-

Cursus kindernevendienst in Nieuw-Vennep

kunnen doen. Je merkt dat zij minder kunnen

Hoewel er een aantal mensen in de groep

nemers kunnen aangeven wat hun

Met een frisse
blik aan de slag

met een spiegelverhaal en een knutselwerkje.

een onderwijskundige achtergrond heeft,

vragen zijn. Ik vind het belangrijk om

Ook leek het me goed voor het groepsgevoel

bood de cursus ook hen nieuwe inzichten.

te weten waar de vragen liggen en wat

van de kindernevendienstleiding.”

“Degenen die er waren, vonden het erg

ze willen leren. Daar kan ik dan op in-

interessant. Er is namelijk altijd wel iets

spelen. Deze groep was vooral op zoek

Verhaal uitspelen

waaraan je niet dacht of waarvan je denkt:

naar nieuwe inspiratie en werkvormen

En inspiratie kregen ze van de cursus. “We

‘zo kan het ook!’. Voor de mensen die geen

die gevarieerder zijn dan een praatje en

hebben in totaal twee avonden van de cur-

onderwijskundige achtergrond hadden, was

een knutsel. De cursus bood hen veel

sus gedaan, die uit drie avonden bestaat.

deze cursus juist een extra steun in de rug.

eyeopeners, bijvoorbeeld hoe je op een

We leerden hoe kinderen op een bepaalde

Omdat we veel in rollenspelen werkten,

laagdrempelige manier wat theater-

leeftijd denken. Daarna zijn we wat dieper

konden we ervaren of iets werkte of niet.

werkvormen kunt invoegen. Later

ingegaan op hoe je het verhaal op een

Dat gaf vertrouwen. Veel mensen zeiden na

hoorde ik terug dat veel deelnemers

andere manier kan vertellen. Meestal lazen

afloop: hé, dat kan ik zelf ook!”

nieuwe energie kregen van de cursus.

we het verhaal voor uit de methode, maar

Beeld: Heiko Bertram
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Eén was aanvankelijk zelfs van plan te

op de cursus leerden we dat je dat in een

Loslaten

stoppen, maar gaat nu toch door met

heel andere vorm kan gieten. Bijvoorbeeld

De cursus heeft de kindernevendienstlei-

kindernevendienstwerk. Dat geeft mij

door het verhaal met de kinderen uit te spe-

ding in Nieuw-Vennep gegeven waar ze

weer nieuwe energie.”

len of het uit je hoofd te vertellen. Dan blijft

op hoopten: inspiratie om de kinderneven-
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Column

@JOPpkn

Eely-Janna van Tuyl

Even snel een complimentje uitdelen of een vraag stellen:
twitter is er een perfect medium voor. Wij selecteerden een
aantal interessante tweets en zetten ze ouderwets op papier.

Geven = Gaaf
Rick geeft bijles!

Een van de mooie aspecten van kerk-zijn is
dat je met totaal verschillende personen een
gemeenschap vormt. Jong, oud, hoger en lager
opgeleid, single en gezinnen. Dat heeft natuurlijk

wim stougie @dseastermar

alleen meerwaarde als je elkaar ook echt ont-

beleidswijzer jeugdwerk van @JOPpkn ziet

moet. Een gemeente hoort een omgeving te zijn

er mooi uit, paragraaf over samenhang met

waar iedereen van elkaar leert. Dat kan bijvoor-

gemeentebeleid mist, maar dat vangen we

beeld tijdens een viering waarbij verschillende

wel op

generaties betrokken zijn bij de voorbereiding

3 juli

en uitvoering, of een project voor jongeren en

Laurens Oosterbroek @oosterbroek

ouderen. In mijn werk als jeugdwerker in diverse

Onderweg naar Grootegast. Ja. Zoek dat
JOP @JOPpkn

maar es op. #JOPpkn komt naar je toe

@dseastermar Dank en succes! Op p.10 staat

deze zomer.

info over wat je kunt doen als er al beleid is.

9 juli

gemeenten besteed ik dan ook veel aandacht
aan de lerende gemeente. Dat leverde in de
gemeente ‘Het Kruispunt’ in Prinsenbeek mooie
resultaten op. Zoals Geven = Gaaf, een project

Samenhang ontdekken door evaluatie.

om mensen met elkaar in contact te brengen.

3 juli

Tijdens een bijeenkomst met jeugdouderlingen,
predikant en jeugdleiding dachten we na over
wat we in de gemeente van elkaar kunnen
SirkelslagSchool @SirkelslagSch

Alexander Veerman @domineeveerman

14 februari is de tweede editie #sirkelslag-

Vrijwilligers scouting / sportclubs kunnen

school. Meld jouw klas aan via

gratis Verklaring Omtrent het Gedrag

www.sirkelslag.nl/school Raad eens wat

aanvragen. Idee voor jeugdwerk PKN? 1/2

het thema is... #joppkn

@robertmazier

27 juni

13 juli

leren. Het moest iets met delen en geven zijn,
zo kwam naar voren. Samen met de leiding bedachten de kinderen van de kindernevendienst
vervolgens een project waarbij iedereen zich

Meer weten over
Geven = Gaaf?
Bekijk de filmpjes
op hetkruispunt.org
en klik op Index.

kon inzetten om anderen te helpen: Geven =
Gaaf. Ze presenteerden dit tijdens een gezinsdienst. Op de website van de kerk kwamen
prikbordberichtjes te hangen. ‘Wist je dat F.
prachtig kan voorlezen? Maak met haar een

Alexander Veerman @domineeveerman

afspraak als je voorgelezen wilt worden.’ ‘Wie

Bijkomend voordeel: misbruik wordt

wil een kennis van N. leren fietsen?’ Oproepjes

bespreekbaar en plegers komen in register

voor kleine en grotere ‘klussen’ zorgen voor

Tuchtrecht Vrijwilligerswerk 2/2 @JOPpkn
Jeugdwerksupport @jwsupport

@robertmazier

Op eigentijdse manieren vormgeven aan

13 juli

prachtige ontmoetingen tussen jong en oud.
Mooi om te zien hoe een beweging ontstond

geloofsopvoeding? @joppkn helpt met
animatieserie en website www.chirho.nl.
23 mei
Geretweet door Ronnie Zuidam en 1 ander

vanuit een groepje kinderen dat aangestuurd
Robert Mazier@robertmazier
@domineeveerman @JOPpkn Dat is idd
het vervolg op de pilot Veilig Jeugdwerk.
Dit najaar worden de criteria uitgewerkt.
Wordt dus vervolgd.
4m
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Wie wil ee
n
kennis van
Nicole
leren fiets
en?
Bel, mail o
f

werd door bezielde kindernevendienstleiding.
Volwassenen leerden van het enthousiasme en
werden aangespoord om zelf mee te doen.
Het klopt dus echt: geven = gaaf!
Ù E
 ely-Janna van Tuyl is JOP Jeugdwerker in

Zuidwest-Nederland en Limburg. e.j.tuyl@pkn.nl
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Kalender 2013/2014
tussen de slingers

4 oktober 2013

Sirkelslag KIDS 		
sirkelslag.nl/kids

1 & 2 november 2013	Beurs Leven & Geloven
(JOP is aanwezig)
levenengeloven.nl

9 november 2013

Landelijke Diaconale Dag
(JOP is aanwezig)
kerkinactie.nl

Het groots , span
nendste,
meest interactetie
kindergroepen uit ve spel tussen
Heel nederland
Wij

7 februari 2014

Sirkelslag YOUNG 		

14 februari 2014

Sirkelslag SCHOOL 		

sirkelslag.nl/young

gaan met onze
groep de strijd
aan tegen hon
andere kinder
derden
en in Nederland.
Doe jij mee? Als
opdrachten het
we de
best uitvoeren,
dan winnen we
de KIDS beker!

sirkelslag.nl/school

Voorjaar 2014

Wanneer: 4 oktobe
r 2013
Hoe laat verzamele
n:
Waar:

JOP COACH Live 		
jop.nl/jopcoachlive

Sirkelslag KIDS
Meld je aan via sirkelslag.nl/kids

TotaalBox Jeugddiaconaat
Inclusief startavond € 90,- Kijk op jop.nl/diaconaat

Moments
7-13 oktober is de Week van de Opvoeding.
Download gratis onze toolkit over geloofsopvoeding via jop.nl/geloofsopvoeding

jop.nl

facebook.com/joppkn

@JOPpkn

Alles over JOP vind

Vind JOP leuk op Facebook en blijf op

Twitter mee met JOP via

je op onze website.

de hoogte van de nieuwste producten,

@JOPpkn. Voor al jouw

diensten, vacatures en evenementen.

opmerkingen en vragen.
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Stel je vraag, praat mee of bekijk foto’s.

youtube.nl/jopmovie
Bekijk onze filmpjes op YouTube.

