Om het hart van jongeren

Landelijk Contact Jeugdwerk
Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken
ter ondersteuning van het jeugd- en jongerenwerk. Nog steeds geven we onder de naam Handreiking
Bijbelstudies uit voor -12, -16 en +16 jongeren ter bestudering en bespreking op de verenigingsavonden. De
zondagsscholen voorzien we tweejaarlijks van materiaal en we hebben op twee plaatsen in het land een
kinderappel voor deze doelgroep. Jongerendagen voor diezelfde doelgroepen en conferenties voor 16+ en 23+
en huwelijkstoerusting voorzien in een behoefte. Kaderinstructie wordt gegeven ‘op maat’ in de plaatselijke
gemeenten alsmede op landelijk niveau.
We leven in een tijd waarin netwerken van groot belang is. Dat biedt mogelijkheden om samen te werken en
op die manier LCJ-beleid te realiseren. In dit document schetsen wij kort een beeld van onze stichting. Voor
meer en uitgebreidere informatie over onze missie en het beleid verwijzen wij u naar onze website:
http://www.lcj.nl/lcj
2015 was voor het LCJ een zeer turbulent jaar. We willen onze dankbaarheid onderstrepen omdat wij veel
steun en ook begeleiding kregen van Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs. Ook vanuit de breedte van de kerken
was er heel veel hartelijk meeleven en gebed. Dankbaar zijn we ook dat de GS enige jaren geleden op voorstel
van Deputaten een governancedocument goedkeurde. In eerste instantie werd dat in 2015 helaas niet
toegepast, maar later bleek dat het een document was met inhoud die richting gaf aan de wijze waarop we met
elkaar omgaan in de kerken. We zijn dankbaar dat we als LCJ in alle opzichten als organisatie en als team in
onze kerken door mogen gaan en ons werk mogen doen. Als leerpunt nemen wij o.a. mee dat spreiding van
verantwoordelijkheden op elk (en zeker op financieel) terrein in een groeiende organisatie noodzakelijk is.
Personeel & vrijwilligers
Het LCJ is vanouds een vrijwilligersorganisatie. Zo bestaat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geheel
uit vrijwilligers. Daarnaast zijn er bijna 250 vrijwilligers actief in diverse commissies. Naast deze grote groep
vrijwilligers bestaat ons team inmiddels uit de volgende personen en functies:
Kees van Vianen
Willem Kok
Karin Brandwijk
Marieke de Vries
Jan Post
Geertje Fokkema
Lydia van Ginkel
Gertjan de Jong
Henriëtte Kooistra
Wilco de Vries

Directeur
Office manager
Administratie
Senior jeugdwerkadviseur
Jeugdwerkadviseur
Jeugdwerkadviseur
Jeugdwerkadviseur
Medewerker communicatie
Medewerker fondsenwerving
Onderzoeker

Dieneke Kalisvaart
Marcel Vroegop
Judith van der Veer
Jentine de Ruijter

Medewerker Evangeliestek
Medewerker Evangeliestek
Medewerker Evangeliestek
Fondsenmedewerker Evangeliestek

Opvoedingsondersteuning: (PZ-verantwoordelijkheid)
Ingrid Plantinga
Projectleider
Margreet van den Berg Projectleider
Ons team werkt nauw samen met verschillende andere organisaties. Deze samenwerking heeft mede als doel
ons LCJ-beleid 2014-2017 te realiseren. Voorbeeld van deze samenwerking zijn de verschillende stuurgroepen:
stuurgroep Geloof in het gezin, stuurgroep Catechese, stuurgroep Seksualiteit, stuurgroep Doeners in de kerk
en de stuurgroep ABC van het geloof.
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Samen met het Hervormd Jeugdwerk (HJW) is het samenwerkingsproject Evangeliestek opgericht, toegespitst
op kinder(evangelisatie)werk. Verder werken we o.a. samen met de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk
Organisatie (CGJO), de Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag (BHZ), De
Vluchtheuvel, de CGK-mannen- en vrouwenbond, Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs, Woord en Daad, Yona,
de Driestar en de Gereformeerde Bond. Ook met Erdee Media Groep, de Reformatorische Omroep, de
Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB), de Herstel Hervormd Jeugdorganisatie (HHJO), de Jeugdbond
Gereformeerde Gemeenten (JBGG) en diverse (middelbare) scholen zijn er goede contacten.
Financiën
We zijn onze kerken dankbaar voor de jaarlijkse financiële bijdrage. Het is voor het LCJ een grote
verantwoordelijkheid om kostendekkend te kunnen werken. We zijn dankbaar dat er naast de bijdrage van de
kerken ook een groot deel door particulieren en bedrijven wordt bijgedragen. De LCJ Commissie Financiële
Zaken is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen en heeft een strak financieel controle- en adviesbeleid
ontwikkeld. Mede met het oog op de verantwoordelijk voor 14 werknemers (incl. opvoedingsondersteuning) is
het van groot belang zorgvuldig en voorzichtig te zijn.
Doelgroepen
Het LCJ is actief voor de volgende doelgroepen:
-

Kinderen en jongeren van 0-27 jaar
Ambtsdragers
Leidinggevenden
Ouders

Producten & diensten
Gemeenten
Op dit moment zijn er zo’n 65 CGK-gemeenten die voor zondagsschool, club, vereniging of adviezen op ander
gebied gebruik maken van de diensten van het LCJ. Om deze jongeren heen zijn er leidinggevenden,
ambtsdragers en ouders.
Er wordt intensiever gebruikt gemaakt van de producten en diensten van het LCJ dan enige jaren geleden. We
proberen in alle gemeenten aanwezig te zijn en maatwerk te bieden. Met externe partijen wordt er gewerkt op
basis van contract en wordt er financieel afgerekend tegen tarieven die marktconform zijn. De clubs,
verenigingen en zondagsscholen gebruiken materiaal, bezoeken de appeldagen en conferenties en maken
gebruik van het aanbod voor lezingen en workshops. Cyclisch wordt vrijwel al ons werk kwalitatief en
kwantitatief geëvalueerd zodat we goed in contact blijven met onze vier doelgroepen en ons aanbod kunnen
afstemmen op de vraag vanuit de gemeenten.
Leidinggevenden
Leidinggevenden uit deze gemeentes bezoeken de toerustingsdagen Goed in vorm (voorheen: Kadervorming)
of organiseren met ons een cursus (van meerdere avonden) of een workshop in de eigen gemeente.
Kerkenraden
Vanuit de kerkenraden worden we meer dan voorheen benaderd om mee te denken, advies te geven,
gemeenteavonden of catecheselessen te organiseren of materiaal te ontwikkelen. De stuurgroep Catechese
denkt na over het ontwikkelen van nieuw catechesemateriaal en een leerplan, geschikt voor de totale
achterban.
We zijn bezig om een map met jeugdbeleid te ontwikkelen voor alle plaatselijke gemeenten met maatwerk. Het
doel is om dit tijdens het Plaatselijk Jeugdwerk Overleg (PJO) in alle gemeenten het komende jaar te
bespreken.
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Ouders
Steeds meer ook weten ouders ons te bereiken, bijvoorbeeld met opvoedingsvragen of een verzoek voor een
lezing of workshop. De stuurgroep Geloof in het gezin wil CGK-breed de ouders bereiken rondom
opvoedingsondersteuning. Als LCJ participeren we in deze stuurgroep, en zijn we projectbegeleider. Het werk
doen we samen met de CGJO, mannen- en vrouwenbond en Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs.
Jongeren
Uiteraard hebben we contact met veel van de jongeren uit deze gemeentes (én breder!) tijdens de
conferenties, of via de sociale media. Hun directe vragen over uiteenlopende onderwerpen bereiken ons steeds
vaker en vragen een pastorale aanpak en diepere doordenking. Een belangrijke vraag om over door te denken
is deze vraag: Zijn we als kerken in staat om zodanig Bijbels pastoraat aan onze jongeren te geven zodat we in
hun leefwereld het verschil maken en relevant zijn?
Hieronder treft u een globaal overzicht aan van onze producten en diensten:
Doelgroep

Product/Dienst

Toelichting

Leidinggevenden

Handreiking en tips voor leidinggevenden

Leidinggevenden
/kinderen

Materiaal voor de
kindercrèche
Product
zondagsschoolmateriaal

Leidinggevenden
/kinderen
Kinderen
Leidinggevenden
/kinderen

Handreiking Bijbelstudie -12
Handreiking Actueel -12
Kinderappel
Kinderwerk- en
Kinderevangelisatiemateriaal

Jongeren -16

Jeugdappel -16

Jongeren +16

Handreiking Bijbelstudie +16
Handreiking Actueel +16
Handreiking Jij en.. +16
Jeugdappel +16
Bijbelstudieconferenties +16

Jongeren +16
Jongeren +16
Jongeren +18
Jongeren +18

Kruispunt Conferentie
Belijdenis
Kruispunt Conferentie
Huwelijk

Jongeren +23

Bijbelstudieconferenties +23

Leidinggevenden
en ambtsdragers

Kadervorming op maat

Leidinggevenden
en ambtsdragers

Landelijke toerustingsdagen
jeugdwerk

Map voor leidinggevenden met handreikingen, tips en
verwerkingen.
Voor de kinderen zelf spellen, kleurplaten etc.
Materiaal voor de -12 clubs (schetsen met bijbehorende
leidingdelen en verwerkingsmateriaal).
Landelijke kinderdag
Ontwikkeling van Materialen
(VakantieBijbelWeekmethode) voor kinderwerk en
kinderevangelisatiewerk vanuit samenwerkingsverband
Evangeliestek (LCJ/HJW)
Landelijke jongeren dag met lezing en ‘s middags
ontspanning.
Materiaal voor de +16 clubs (schetsen met bijbehorende
leidingdelen en verwerkingsmateriaal).
Landelijke jongeren dag met lezing en workshops.
Drie keer per jaar over verschillende Bijbelse
onderwerpen.
Conferentie ter voorbereiding op het doen van Belijdenis.
Conferentie ter voorbereiding op het huwelijk (over
Bijbels fundament, communicatie, seksualiteit en
gezinsvorming)
Een keer per jaar over verschillende Bijbelse
onderwerpen.
Jeugdwerkadviseurs bezoeken plaatselijke gemeenten en
stellen een toerustingscursus op maat samen voor de
leidinggevenden en ambtsdragers voor het jeugdwerk
binnen de plaatselijke gemeenten.
Op twee plaatsen in het land worden landelijke
toerustingsmomenten (Goed in vorm) georganiseerd.
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Leidinggevenden
en ambtsdragers

Landelijke toerustingsdagen
kinderevangeliesatiewerk

Leidinggevenden
en ambtsdragers
Leidinggevenden
Leidinggevenden
en ambtsdragers
Jongeren en
ambtsdragers

Cursus vertellen

Ouders

Gemeente
algemeen

Cursus Aanpakker
Plaatselijk Jeugdwerk Overleg
Catechese gastlessen over
seksualiteit, sociale Media en
over Gemeente zijn.
Handreikingen, tips, en
materiaal over geloofwaardig
opvoeden
Lezingen en workshops over
diverse onderwerpen.

Op drie plaatsen in het land worden landelijke
toerustingsmomenten georganiseerd van het
samenwerkingsverband Evangeliestek (LCJ/HJW)
Hoe vertel je een Bijbelse Geschiedenis? Cursus over
vertellen in plaatselijke gemeente.
Algemene toerusting leidinggevenden jeugdwerk.
Jeugdwerkadviseurs bezoeken gemeenten om hen te
adviseren over jeugdbeleid, jeugdwerk en jeugdpastoraat.
Jeugdwerkadviseurs kunnen gastlessen verzorgen over
uiteenlopende onderwerpen in plaatselijke gemeenten of
op scholen.
In de toekomst worden materialen en diensten voor deze
doelgroep verder uitgebreid met mediaopvoeding en
seksuele opvoeding van kinderen.
Voor een overzicht:
www.lcj.nl/diensten

Voor een verdere uitwerking van alle activiteiten en diensten kunt u terecht op onze website.
Achterban
In al ons werk zoeken we naar wegen om het aloude Woord van God te verbinden met de kinderen en
jongeren van deze tijd. We merken dat de vragen vanuit de gemeenten toenemen. Tegelijkertijd ervaren wij
ook dat de breedte en de diversiteit van de vragen toeneemt. Meer en meer voelen we ons als organisatie
genoodzaakt om ons naast de denk- en leefwereld van jongeren te verdiepen in specifieke, actuele thema’s om
zo ouders, leidinggevenden en ambtsdragers ‘op maat’ van dienst te kunnen zijn. Onze adviezen,
handreikingen en cursussen moeten bruikbaar zijn in de situatie en bedding van de eigen plaatselijke
gemeente, en die kan heel verschillend zijn.
We voelen ons sterk verbonden met heel onze achterban. Het gaat ons hierbij heel nadrukkelijk om het hart
van alle jongeren. Samen met allen om hen heen willen we nadenken hoe we hen kunnen bereiken, opdat ze
de God van hun doop in Jezus Christus mogen leren kennen.
Voornemens 2016/2017
In deze jaren willen we de plannen uit ons beleidsplan 2014-17 verder uitvoeren. Voor al deze voornemens
geldt het voorbehoud van Jakobus, Deo Volente. Speciale aandacht is er voor:
- Jonge ouders in de plaatselijke gemeenten; dit krijgt o.a. vorm in de stuurgroep Geloof in het gezin
- Toerusting voor leidinggevenden en ambtsdragers op maat in plaatselijke gemeenten
- ABC van het geloof voor onze jongeren (uitleg van Bijbelse kernbegrippen op een eigentijdse digitale
manier)
- Speciale aandacht voor de ‘doeners in de kerk’; veel van de activiteiten en materialen zijn nog te
cognitief gericht voor een groot deel van jongeren die het VMBO volgen.
- Kinderwerk (uitbreiding van materialen voor kinderen en hun leidinggevenden); zowel kinderen in de
kerk als buiten de kerk (denk aan VakantieBijbelWeek materiaal).
- Aandacht voor de thema’s seksualiteit, huwelijk en gezinsvorming en trends/verschuivingen in de
jongerencultuur. Hoe kunnen we rekening houden met en Bijbels duiding geven aan de snelle
veranderingen in de jeugdcultuur?
- Ook kerkverlating heeft onze bijzondere aandacht. In 2014 hebben 883 (jongere) leden onze
Christelijke Gereformeerde Kerken verlaten. In het bedrijfsleven zou bij dergelijke aantallen flink alarm
worden geslagen. Wat is onze reactie? Hoe kunnen wij het hart bereiken van kerkverlaters en
jongeren die de kerk dreigen te verlaten?
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-

-

Jongeren hebben sterke behoefte aan identificatiefiguren. Hoe kunnen we ouders, ambtsdragers en
jeugdleiders toerusten om nog meer een voorbeeld voor jongeren te zijn? Hoe kunnen we eraan
bijdragen dat er over en weer, over generaties heen, gezamenlijke herkenning is in de diepe rijkdom
van het Evangelie?
Ook studerenden willen we niet uit het oog verliezen. Zij komen vaak terecht in een koude wereld
waar weinig merkbaar is van de warmte van het Evangelie en van Bijbelse uitgangspunten. We willen
deze groep bemoedigen en toerusten om hun blik gericht te houden op Jezus Christus.

Schouder aan schouder
Om tegemoet te komen aan de vele en diverse vragen is blijvende betrokkenheid vanuit de kerken
noodzakelijk. Via Deputaten, predikanten en kerkenraden kunnen leidinggevenden, ouders en jongeren
gewezen worden op de diensten en producten van de eigen jeugdwerkorganisaties, zodat de vragen daar ook
terecht komen. Dat is nodig om de identiteit van onze Christelijke Gereformeerde clubs en verenigingen
Bijbelgetrouw, levend en betrouwbaar te houden. Door shopgedrag van jongeren en leidinggevenden wordt er
van alles ‘binnen’ gehaald. Ook in die zin is het nodig om schouder aan schouder te staan, zowel praktisch als
biddend. Met als doel: de eer van God, de uitbreiding van Zijn Koninkrijk en het behoud van onze jeugd door de
kracht van het reddend bloed van Jezus Christus!
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