
 

 
We mogen terugkijken op een bewogen jaar. De coronacrisis ging ook dit jaar ons als 

LCJ niet voorbij. We zijn de Heere dankbaar dat we als organisatie zijn bewaard voor 

heftige coronasituaties onder collega’s. Ondanks alle beperkingen mochten we 

(digitaal) ons werk doen onder kinderen, jongeren, opvoeders, leidinggevenden en 

ambtsdragers.  

 

SPEERPUNTEN 2020 

Als LCJ hebben we in 2020 rondom de coronacrisis vijf speerpunten geformuleerd die onze 

focus hadden: 

• Ten eerste is er een inspiratieplein voor kerk en gezin ontwikkeld. Om de grote 

hoeveelheid vragen efficiënt en gestructureerd te kunnen beantwoorden, is in 

samenwerking met Erdee Media Groep het platform Kerkengezin.online ontwikkeld.  

• Ten tweede zijn er Handreikingen ontwikkeld rondom de Bijbelse duiding van de 

coronacrisis en het thema rouw en verdriet. Via het platform ABCvanhetGeloof 

hebben we concrete producten aan de verschillende doelgroepen aangeboden.  

• Ten derde zijn er online alternatieven aangeboden voor het Kinderappel en de 

Belijdenisconferentie. Tijdens het online kinderappel werd nagedacht over het thema: 

‘Verliezen is winnen’. Aan het begin van het jaar (maart 2020) kon er nog wel een 

fysieke Bijbelstudieconferentie voor de 16+ worden georganiseerd.  

• Ten vierde is er specifieke aandacht geweest voor de doelgroep singles. In 

samenwerking met jongeren uit deze doelgroep is nagedacht hoe thema’s als 

eenzaamheid en zorg voor elkaar praktisch vormgegeven kunnen worden.  

• Tenslotte is de communicatie grondig herzien en aangepast naar de nieuwe situatie 

waar we als samenleving en kerken in terecht zijn gekomen.  

 

LANDELIJKE ACTIE 

Het LCJ is in 2020 een landelijke actie gestart voor de stichting Trans World Radio en het 

LCJ. De actieslogan is: ‘Vertellen wie Jezus is.’ Met de opbrengst kan het Evangelie in het 

Dakhini, een Indiaas dialect worden vertaald. Op deze wijze kon het zaad van het Evangelie 

onder jongeren in Nederland én onder de Dakhini-moslims in India gestrooid worden. Zoals 

bij elke 2-jaarlijkse LCJ-actie gaat de andere helft van de opbrengst naar het LCJ, ten 

behoeve van het beschikbaar stellen van goed Bijbelstudiemateriaal. De actie loopt tot 

september 2021. 

 



 

MAGAZINE 

In mei werd het inspiratiemagazine ‘Vuur!’ uitgebracht. Dit inspiratiemagazine stond geheel 

in het teken van de gevolgen van de coronacrisis in gezin, jeugdwerk en het gemeenteleven. 

In dit magazine is o.a. aandacht besteed aan actuele thema’s als het rouw en verdriet proces 

bij kinderen en jongeren en het verloop van online catechese en pastoraat. Daarnaast is de 

memoriseerplanner en de crèche methode uitgelicht. In november is een uitgebreide versie 

van het magazine uitgegeven.  

 

MATERIALEN 

Nieuwe Handreikinguitgaven kwamen uit: o.a. voor de -12 het boekje met als titel ‘Rondom 

Jeruzalem zijn bergen’, voor de -16 een Bijbelstudie boekje over ‘de profeet Jona en voor de 

+16 is het boekje over de Bergrede volledig vernieuwd. Samen met andere jeugdbonden en 

Woord en Daad maakten we ook dit najaar weer de dankdagkalender onder het thema ‘God 

zorg, op reis met Ruth’. Voor de adventsperiode is tenslotte vanuit Evangeliestek een 

Adventspakket ontwikkeld met de naam ‘De blinkende Koningsster’. 

 

GOED IN VORM 

Ook is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan een digitale totaaloplossing waar een 

hoeveelheid aan kennis, materiaal en vormingsmogelijkheden samen komen. Er is een 

leerplein gecreëerd waar op laagdrempelige wijze toerusting kan worden aangeboden en de 

doelgroepen die om jongeren heen staan maximaal worden ontzorgd. Via deze ontwikkelde 

technieken kunnen we veel directer en persoonlijker in contact komen met onze doelgroepen 

en op een overzichtelijke wijze materiaal, verwerkingen en toerusting aanbieden en 

antwoorden geven op de vragen die er plaatselijk zijn.  

 

INTERKERKELIJK KENNISCENTRUM 

Daarnaast is afgelopen jaar een start gemaakt met de transitie van het LCJ naar een 

Interkerkelijk Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdwerk. Samen met het Hervormd 

Jeugdwerk en de Bond Hervormde Zondagsscholen is gewerkt aan een structuur om de 

interkerkelijke activiteiten onder te brengen in een nog op te richten nieuwe stichting. De 

missie hiervan is de klassieke christelijke boodschap van zonde en genade, wet en 

Evangelie op eigentijdse en aansprekende wijze, binnen onze eigen kerken, de 

gereformeerde gezindte en daarbuiten, betekenis te geven in de wereld van kinderen en 

jongeren, vandaag en morgen. Zo ontstaat er een nieuw model van werken. Daarbij 

onderscheiden we de kerkelijke labels LCJ, HJW en BHZ, elk met een eigen bestuur, 

doelgroep en ook herkenbare medewerkers. Samen zijn we eigenaar van de nieuwe 

stichting waaronder labels vallen zoals Evangeliestek, Goed in Vorm, Just Read It! en BasiC. 

Hier wordt gezamenlijk toezicht op gehouden. 

 



 

Om in dit proces de achterban goed mee te nemen, hebben er een aantal georganiseerde 

ontmoetingen met kerkenraden plaatsgevonden. Deze ontmoetingen hebben fysiek en 

digitaal plaatsgevonden in 2020.  

 

WORKSHOPS SCHOLEN 

Ondanks het coronavirus en de bijbehorende maatregelen mochten we het afgelopen jaar op 

diverse scholen workshops verzorgen. Door de verscherpte maatregelen, is maatwerk voor 

de scholen nodig. In overleg met de scholen is er gekeken hoe de workshops op alternatieve 

wijze toch doorgang konden vinden. 

 

SAMENWERKING 

We werkten samen met allerlei organisaties en jeugdbonden. Zo mocht in samenwerking 

met de BHZ, JBGG, HHJO, HJW en EMG een protocol voor het jeugdwerk worden 

ontwikkeld. Via Evangeliestek werd het afgelopen jaar onder andere het product 

‘Bijbelzaadjes’, een Halloweenflyer en een adventspakket ontwikkeld. Het project ABC van 

het geloof kon ook dit jaar opnieuw worden uitgebreid met 12 nieuwe kernwoorden, ook in de 

kindervariant. De catechesemethode Just Read It! mocht verder worden ontwikkeld en 

uitgebouwd. Inmiddels maken er zo’n 45 gemeenten gebruik van de methode en krijgen zo’n 

2500 jongeren wekelijks onderwijs uit deze methode.  

 

FINANCIËN 

Financieel konden we het jaar 2020 positief afsluiten. Dankbaar zijn we voor de groeiende 

steun vanuit de kerken en de bijdrage van deputaten. Daarnaast ook voor het vertrouwen 

van vele bedrijven die het werk onder jongeren via het LCJ ondersteunen.  

 

We tellen onze (onverdiende) zegeningen en realiseren ons dat er niets is, dat we niet van 

de Heere onze God hebben ontvangen. Het is ons gebed dat al dit werk tot zegen mag zijn 

van kinderen en jongeren en allen om hen heen!  

 

 

  



 

ACTIVITEITEN 2021 (ALLE ACTIVITEITEN D.V. EN ONDER VOORBEHOUD VANWEGE 

CORONA) 

 

28 januari  Toerustingsavond Evangeliestek  Sliedrecht 

11 februari   Toerustingsavond Evangeliestek  Kockengen 

24 februari:  Toerustingsdagen Evangeliestek   Kerkwerve 

13 februari   Kruispunt Conferentie Huwelijk   Meerkerk 

26-29 maart  BSC +16     Lage Vuursche 

17 april   Jeugdappel -16     Schiphol-Rijk 

24 april  Kinderappel -12    Urk 

29 mei   Kinderappel -12    Noordeloos 

19 juni   KPC Belijdenis     Meerkerk 

1 oktober   Symposium Kind en geloof    Gouda 

2 oktober   Themadag 30+     Ouderkerk a/d Amstel 

30 oktober  Jeugdappel +16     Schiphol-Rijk 

5-8 november  BSC +16      Lage Vuursche 

10-13 december BSC 23+     Lage Vuursche 

  


