Opzet verenigingsavond

JV -16/+16

Deze opzet gaat er vanuit dat de verenigingsavond in ieder geval de volgende vier
onderdelen bevat: opening – inhoudelijk gedeelte – verwerking – sluiting.
Met deze opzet geven we een aantal suggesties voor de invulling van deze onderdelen. Voor
elke avond kun je een keuze maken uit de verschillende suggesties per onderdeel. Enige
afwisseling daarbij kan goed zijn.
Ook deze opzet is een handreiking. We willen hiermee geen juk opleggen, maar
mogelijkheden bieden om tijdens de verenigingsavond alle wezenlijke onderdelen op
gevarieerde wijze aan bod te laten komen.
HR staat voor Handreiking. Met een schets bedoelen we één onderdeel uit de HR-bundel,
geschikt voor één avond.
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Neem in het gebed ook de vreugden en noden van de leden (en gemeente) mee.
Dit kan heel goed vers voor vers gedaan worden.
3
Degene die de leiding van de avond heeft (jongere of leidinggevende) legt na elk gelezen vers in eigen woorden uit
wat de betekenis van dit vers is.
4
Als het gebed volgt op de schriftlezing is je bidden als het ware een antwoord op het gelezene.
5
Soms houden jongeren naast de schets van HR een eigen inleiding. Wij pleiten ervoor om naast de inleiding dan ook
de schets te gebruiken, of het over twee avonden te verdelen: avond 1: inleiding; avond 2: schets HR.
6
Hiervoor is het goed een selectie van de vragen en opdrachten te maken. Beter een aantal vragen goed behandeld,
dan alle vragen snel. De stof kan ook verdeeld worden over twee avonden. In het digitale leidingdeel vind je hiervoor
ook extra vragen en opdrachten.
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In de Spellen- en verwerkingsmap worden een heel aantal suggesties gegeven.
8
Zorg ervoor dat iedereen aan het einde van de avond weet wat de kern van deze bijeenkomst was. Vat bijvoorbeeld
met elkaar deze kern samen. Of geef het in je eigen woorden weer, bijvoorbeeld met een aansprekend verhaaltje.
9
Het is mooi om de jongeren zelf te laten afsluiten. Bidden moeten jongeren ook leren, de verenigingsavond kan
daarvoor gebruikt worden.
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