Om het hart van alle jongeren
LCJ Jaaroverzicht 2018
Ook in het jaar 2018 mocht er weer veel werk verzet worden. We zijn de Heere dankbaar voor de
kracht en mogelijkheden die Hij gaf om ons werk te doen.
Er werden appeldagen georganiseerd voor alle doelgroepen (-12, -16 en +16). Met de kinderen -12
werd op twee locaties nagedacht over ‘klaar voor de strijd?’. Ze konden kennis maken met een echte
Romeinse wapenrusting. Vier Bijbelstudieweekenden werden georganiseerd: twee keer voor de +16,
één weekend voor de 23+ en voor het eerst een 30+weekend. Dit laatste voorzag in een behoefte, er
werd voor deze ‘nieuwe’ doelgroep ook nog een ontmoetingsdag georganiseerd. In de zomerperiode
vonden er drie jongerenreizen naar Israël plaats. De nieuwe actie is van start gegaan. Onder het
thema ‘Getuigen gevraagd’ voeren de kinderen en jongeren een jaar lang actie voor een
evangelisatieambulance, een online beeldbijbel, kinderbijbels om uit te delen in Kerkrade en goed
Bijbelstudiemateriaal.
Nieuwe Handreiking Bijbelstudie uitgaven kwamen uit: o.a. een boekje over Salomo voor de -12 clubs
en een Handreiking Actueel +16 over donorschap. Samen met andere jeugdbonden en Woord en
Daad maakten we ook dit najaar weer de dankdagkalender onder het thema ‘Danken met de
Filippenzen.’
Twee interkerkelijke jeugdwerkdagen werden georganiseerd voor leidinggevenden en ambtsdragers.
‘Ik zie jou!’ was het thema – over persoonlijk contact met kinderen en jongeren. We waren in veel
gemeenten aanwezig om toerusting op maat te verzorgen: cursussen, lezingen en workshops over
een door de gemeente aangedragen onderwerp en passend bij de setting van de eigen gemeente.
Scholen maakten opnieuw gebruik van het ‘ontzorgmodel’: we organiseren een complete studiedag
voor de leerlingen over bijvoorbeeld sociale media, geloven, bidden & Bijbellezen, seksualiteit en
andere thema’s.
Ook binnen het team vond er van tijd tot tijd toerusting plaats, bijvoorbeeld over het geven van
workshops of een bezinning op jeugdpastoraat. Onder de vlag van Deputaten Kerkjeugd en
Onderwijs is er (samen met de CGJO) onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van jongeren in de
gemeente. De uitslagen van dit onderzoek zijn en worden op de classes gepresenteerd. Ook zijn we
begonnen met het bezoeken van de gemeenten rondom het project ‘visie op jongeren’ van DKJO. In
de gemeenten mochten we daarnaast 5 uur besteden vanuit het project Geloof in het gezin om het
onderwerp geloofwaardig opvoeden in alle gemeenten op de kaart te zetten. De ene gemeente doet
dit met een opvoedingsavond, in een andere gemeente helpen we een opvoedkring op te zetten of
denken we mee met de kerkenraad over het bereiken van alle ouders in de gemeente.
We werkten samen met allerlei organisaties, vaak in stuurgroepen. Voorbeelden hiervan zijn Doeners
in de kerk, Jongeren en Israel en de stuurgroep seksualiteit. Het project ABC van het geloof kon
worden uitgebreid met diverse nieuwe kernwoorden, ook in de kindervariant. Er wordt gewerkt aan
de nieuwe catechesemethode ‘just read it’ en er zijn catecheselessen verschenen over ‘de
tabernakel’. Vanuit Evangeliestek werd het symposium ‘woorden van waarde’ georganiseerd.
Het is ons gebed dat al dit werk tot zegen mag zijn van kinderen en jongeren en allen om hen heen!

Activiteiten 2019
23 januari
30 januari
6 februari
8-11 februari
21 februari
15-18 maart
13 april
11 mei
18 mei
22 juni
14 september
21 september
26 oktober
8-11 november
22-25 november
14 december

Toerustingsavond Evangeliestek
Symposium Heilige huizen
Toerustingsavond Evangeliestek
Bijbelstudieconferentie 30+
Toerustingsavond Evangeliestek
Bijbelstudieconferentie 16+
Jeugdappel -16
Kinderappel -12
Kinderappel -12
Kruispuntconferentie Belijdenis
Toerustingsdag kinder- en jeugdwerkers
Toerustingsdag kinder- en jeugdwerkers
Jeugdappel +16
Bijbelstudieconferentie 23+
Bijbelstudieconferentie 16+
Kruispuntconferentie Huwelijk

Sliedrecht
Ede
Nieuwe-Tonge
Wijk aan Zee
Woudenberg
Lage Vuursche
Aalsmeerderbrug
Urk
Noordeloos
Meerkerk
Gouda
Urk
Aalsmeerderbrug
Lage Vuursche
Lage Vuursche
Meerkerk

