
Wat het kinder- en jeugdwerk 

van onze gemeente 

inhoudt....... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……en wat uw rol als ouder 

hierin kan zijn… 
 

Informatiefolder kinder- en jeugdwerk 

Vrije Evangelische Gemeente Heerde 

Pastorale handreiking 11 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Uw kind maakt binnen de Vrije Evangelische 

Gemeente in Heerde kennis met het kinder- 

en jeugdwerk. In de praktijk merken we dat 

het bij ouders/verzorgers niet altijd duidelijk 

is wat er precies gedaan wordt voor kinderen 

en jongeren en wat het dus ook voor uw zoon 

of dochter kan betekenen. Daarom hebben wij 

deze handreiking gemaakt in de vorm van een 

folder om u te informeren over het kinder- en 

jeugdwerk. Als ouder/verzorger speelt u 

hierin namelijk een belangrijke rol. 

 

Kinderwerk 0-12 jaar 

 

Oppasdienst 

Tijdens de ochtenddiensten is er oppasdienst 

voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. De oppas 

voor de kinderen van 0 en 1 jaar is in de 

Achterkamer, de oppas van de kinderen van 2 

en 3 jaar in de Bovenzaal. Als u uw kind naar 

de oppasdienst brengt, wordt u vriendelijk 

verzocht om verschoonmiddelen en een fles of 

drinkbeker mee te geven (voorzien van naam). 

De kinderen komen voor de Zegen samen met 

de leiding terug in de kerk. 

 

Kindernevendienst en Basics 

Tijdens de ochtenddiensten is er voor de 

basisschoolgroepen 1 t/m 3 kindernevendienst 

in de Huiskamer en voor de basisschool-

groepen 4 t/m 6 in het Onderkomen. Tijdens 

de nevendienst wordt er een Bijbelverhaal 

verteld en wordt er gezongen en gebeden.  

Ook wordt er geknutseld of wordt er een spel 

of andere activiteit gedaan. Voor de kinderen 

van de groepen 7 en 8 is er Basics. Bij Basics 

worden allerlei onderwerpen van het 

christelijk geloof op een voor kinderen 

aansprekende manier behandeld. Na de eerste 

Bijbellezing gaan de kinderen samen met de 

leiding naar hun eigen ruimten. Tijdens de 

kindernevendienst en Basics wordt er 

gecollecteerd voor een eigen doel. Voor de 

Zegen komen de kinderen en de leiding weer 

terug in de kerk.  

 

Christy Kids 

Voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar is er de 

jeugdclub Christy Kids. We bidden samen, 

zingen en praten met elkaar over God en de 

Bijbel. Ook doen we spelletjes, zijn we 

creatief bezig, houden we een filmavond en 

kletsen heel wat af. Kortom, een waardevol én 

gezellig moment op de maandagavond. Ook 

vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte 

welkom! 

 

Jeugdkamp 

In het voorjaar wordt er een kamp 

georganiseerd voor alle kinderen van 6 t/m 12 

jaar. Voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar 

begint dit kamp op vrijdagavond, voor de 

kinderen van 6 en 7 jaar begint het kamp op 

zaterdagmorgen. Ook hiervoor geldt dat 

vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom 

zijn. 

 

Jeugdwerk 12 jaar en ouder 

 

Als uw kind 12 jaar is geworden (meestal het 

moment dat hij/zij naar de middelbare school 

gaat) wordt uw kind welkom geheten op de 

startzondag. Vanaf dat moment blijft hij/zij 

tijdens de verkondiging in de kerk.  
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Ook krijgt uw kind te maken met het 

jeugdwerk voor 12 jaar en ouder. 

 

Jeugd- en Jongerenwerk (JJW) 

Een groep jonge mensen zet zich in om het 

JJW vorm te geven. Het JJW onderhoudt 

(als u en uw kind dit ook op prijs stellen) 

contact met uw kind. Het JJW organiseert 

activiteiten voor de jeugd, waaronder eens 

per 2 weken een samenkomst in het 

Onderkomen van het Kruispunt, het 

zogenaamde ‘ Basementcafé’.  

Ook is er een jaarlijks Kampusweekend.  

Als er iets bijzonders in het leven van de 

jongeren is (waar we weet van hebben) dan 

besteedt het JJW daar aandacht aan.  

 

Crosspoint en Time-out 

Voor jongeren op de middelbare school zijn er 

jongerengespreksgroepen. Als uw kind 12, 13 

of 14 jaar oud is, dan is er de gespreksgroep 

Crosspoint. Voor jongeren van 15, 16 en 17 

jaar is er de gespreksgroep Time-out. Tijdens 

deze bijeenkomsten wordt gepraat over 

thema’s die jongeren bezighoudt, actueel zijn 

en in relatie worden gebracht met het geloof 

en de Bijbel. Een jonge en enthousiaste groep 

leiding gaan graag in gesprek met uw kind.  

 

Jeugddiensten 

Iedere laatste zondagavond van de maand 

(m.u.v. juli, augustus en december) wordt er 

een jeugddienst georganiseerd. Het thema 

wordt elke maand uitgezocht door de 

jeugddienstcommissie. Zij proberen een 

thema uit te zoeken wat aansluit bij de 

belevingswereld van jongeren. Er is 

medewerking van een koor of een band. 

We zingen mooie liederen en er wordt een 

sketch opgevoerd of filmpje getoond ter 

verduidelijking van het thema. Een mooie 

gelegenheid om met uw jongere naar de kerk 

te gaan! 

 

Wat kunt u bijdragen? 

Wij onderschrijven de belangrijke rol van 

ouders/verzorgers door hun kind positief voor 

het kinder- en jeugdwerk te stimuleren. Uw 

bijdrage is zeer waardevol. De jeugd is 

immers de toekomst van de kerk! 

 

En verder 

Hopelijk is het u na het lezen van deze folder 

duidelijk(er) geworden wat het kinder- en 

jeugdwerk inhoudt. Mocht u toch nog vragen 

hebben dan nodigen wij u uit om deze te 

stellen. Spreek ons aan in de kerk of bel of 

mail ons.  

 

Jeugdouderling 12-   

vacature 

contact via Jeugdouderling 12+ of predikant 
 
 

Jeugdouderling 12+ 

Jolien Andrea 

Willem van Oranjestraat 2 
8161 VX Epe 
(0578) 842860 
jolienmontfrooij@gmail.com 
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