
 

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

ons als LCJ niet voorbij. Ook een aantal collega’s verbleven een periode in thuis 

quarantaine vanwege een coronabesmetting. We zijn dankbaar dat er binnen het team 

geen sprake is geweest van ernstige gezondheidsklachten naar aanleiding van het 

coronavirus. Ondanks alle beperkingen mochten we (digitaal) ons werk doen onder 

kinderen, jongeren, opvoeders, leidinggevenden en ambtsdragers. 

 

SPEERPUNTEN 2021 

De vijf speerpunten met betrekking tot het werk die het LCJ in 2020 heeft geformuleerd 

rondom de coronacrisis zijn in 2021 verder uitgewerkt en uitgebouwd. Daarbij is er sprake 

geweest van een hybride vorm van enerzijds digitaal contact en anderzijds fysiek contact. 

Ook in de ontwikkeling van de producten en het organiseren van de activiteiten is er gebruik 

gemaakt van de digitale mogelijkheden daar waar fysieke ontmoetingen niet mogelijk waren. 

 

LANDELIJKE ACTIE 

De landelijke actie met als slogan: ‘Vertellen wie Jezus is’ die in 2020 samen met de stichting 

Trans World Radio (TWR) gestart werd, mocht afgelopen september afgesloten worden. De 

actie heeft het prachtige bedrag van €92.185,30 opgeleverd. Zoals gebruikelijk bij de 

landelijke actie gaat de helft van de opbrengst naar het LCJ, ten behoeve van het 

beschikbaar stellen van goed Bijbelstudiemateriaal. 

 

MAGAZINE 

In mei werd het inspiratiemagazine ‘Vuur!’ uitgebracht. In dit magazine is o.a. aandacht 

besteed aan de nieuwe crèchemethode en is het eerste onderdeel van het onderzoek 

‘binding aan de kerk’ toegelicht. Daarnaast zijn er een aantal gebruikerservaringen van het 

platform Goed in Vorm uitgelicht en is het nieuw ontwikkelde materiaal voor Israëlzondag 

gepresenteerd. In december is een uitgebreide versie van het magazine uitgegeven. 

 

MATERIALEN 

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

schrijft’ en ‘Koning David’, voor de -16 een Bijbelstudie boekje over ‘De eerste christenen’ en 

‘Jonathan’. Ook werd er een Handreiking Actueel geschreven voor de -16 met als titel ‘Mij 

een zorg!?’. Voor de +16 zijn de Handreikingen ‘Lijden’ en ‘In het begin’ ontwikkeld. Ook is er 

een Handreiking voor de +16 ontwikkeld met als titel ‘M/V?’ over genderneutraliteit. Samen 

met andere jeugdbonden en Woord en Daad maakten we ook dit najaar weer de 

dankdagkalender onder het thema ‘Danken met Johannes op Patmos’. Voor de 



 

adventsperiode is tenslotte vanuit Evangeliestek een Adventspakket ontwikkeld met de naam 

‘God keert alles om’. Voor de lijdenstijd werd ook een gezinspakket ontwikkeld: ‘Samen op 

weg naar het kruis’. 

 

INTERKERKELIJK KENNISCENTRUM 

Afgelopen jaar heeft er op organisatorisch gebied een grote verandering plaatsgevonden bij 

het LCJ. De transitie van het LCJ naar het Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en 

jeugdwerk vanuit de kerk die in 2020 in gang werd gezet, mocht 31 december 2021 afgerond 

worden. Per 1 januari 2022 is de stichting Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en 

jeugdwerk vanuit de kerk een feit.  

 

Samen met het Hervormd Jeugdwerk en de Bond van Hervormde Zondagsscholen is deze 

stichting ontstaan. Naast de kerkelijke labels, hebben ook de interkerkelijke labels zoals 

Evangeliestek, Goed in Vorm, Just Read It! en BasiC een plaats in deze stichting. Een nieuw 

samengestelde Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het werk. Om de 

werkwijze en samenstelling van het kenniscentrum ook aan de achterban duidelijk te maken, 

zijn er ook in 2021 een aantal georganiseerde ontmoetingen met kerkenraden geweest. 

Deze ontmoetingen hebben fysiek en digitaal plaatsgevonden. 

 

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 

Het jeugdwerkprotocol zoals dat in samenwerking met de BHZ, JBGG, HHJO, HJW en EMG 

in 2020 werd uitgewerkt, werd in 2021 voortdurend bijgewerkt en geactualiseerd. Regelmatig 

kwamen bovenstaande organisaties (digitaal) samen om de ontwikkelingen op het gebied 

van de corona maatregelen te bespreken en te verwerken in dit protocol.  Via Evangeliestek 

mocht ook het afgelopen jaar weer een aantal producten ontwikkeld worden zoals de 

crèchemethode, een product rondom Halloween, een product rondom Pinksteren, een 

nieuwe VakantieBijbelWeek map (‘Op ontdekking”), en een nieuw heilsfeitenboekje voor de 

Kerstperiode. Het project ABC van het geloof kon ook dit jaar opnieuw worden uitgebreid met 

de volgende zes nieuwe kernwoorden voor jongeren: engelen, hart, kruis, duivel, hemelvaart 

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

uitgebouwd. Het derde leerjaar werd afgerond en er werd een begin gemaakt met de 

ontwikkeling van leerjaar 4. Inmiddels maken er zo’n 65 gemeenten gebruik van de methode 

en krijgen zo’n 4500 jongeren wekelijks onderwijs uit deze methode. 

 



 

FINANCIËN 

Financieel konden we het jaar 2021 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 van 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 2022 (ALLE ACTIVITEITEN D.V. EN ONDER VOORBEHOUD VANWEGE 

CORONA) 

 

11-14 maart   BSC +16    Lage Vuursche 
2 april     Jeugdappel -16   Nijkerk 
23 april   Kinderappel -12   Urk 
14 mei    Kinderappel -12   Noordeloos 
18 juni    KPC Belijdenis    Meerkerk 
18 juni    Themadag 30+   Ouderkerk a/d Amstel 
24 september   KPC Huwelijk     Meerkerk 
30 september   Symposium Evangeliestek  Gouda 
1 oktober   Jeugdappel +16   Nijkerk 
11-14 november  BSC +23    Lage Vuursche 
25-28 november  BSC 16+    Lage Vuursche 

  


