Tips online jeugdwerk en
(buiten)activiteiten in coronatijd
De afgelopen tijd kregen we van veel leidinggevenden de vraag naar spelideeën voor online
jeugdwerk en eventuele buitenactiviteiten. “Is er meer te doen dan een Kahoot quiz?”
verzuchtte een leidinggevende. We hebben heel wat leuke ideeën binnengekregen die we
in dit document graag willen delen. We geven tips voor activiteiten die je online kan
organiseren. Daarnaast zijn er (buiten) activiteiten toegevoegd die je binnen de
coronamaatregelen zou kunnen doen.
Dit overzicht is dus vooral gericht op het element van iets ontspannends doen met elkaar
tijdens een club- of JV avond. In de volgende mailing hopen we inhoudelijke ideeën aan
te reiken om te delen met jongeren tijdens bijvoorbeeld een bijbelstudie(wandeling) of in
een whatsapp-groep. Denk aan korte verhaaltjes, quotes, filmpjes etc. Geestelijke
vitamientjes of denkduwtjes zogezegd, die op een laagdrempelige manier met jongeren te
delen zijn!

TIPS ONLINE JEUGDWERK
Online jeugdwerk wordt vaak georganiseerd door middel van videomeetings via Microsoft
Teams of Zoom. Praktische en inhoudelijke handreikingen hoe dit aan te pakken
beschreven we eerder al in deze handleiding. Om variatie in de avonden aan te brengen,
hebben we hieronder tips verzameld die kunnen helpen om de avonden vorm te geven.

Online escaperoom
Speel samen met je vereniging een online escaperoom. Verschillende voorbeelden zijn
op deze websites te vinden:
o https://prisonescape.nl/online/
o https://hetfamiliegeheim.nl/
o https://www.gameofclues.nl/escaperoom/ronddewereld/
o https://www.stadunique.nl/uitjes/210/Het-Geheim-van-Utrecht.html
o https://campinghogenood.online/

Online spellen
Organiseer een online spel tijdens de vereniging. Dit kan bijvoorbeeld kolonisten van Catan
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via https://catanuniverse.com/game/. Dit online spel kun je met maximaal 4 spelers spelen,
dus je moet de JV dan in groepjes opsplitsen. Op internet zijn meer online spellen te vinden
die geschikt zijn om in groepsverband te spelen.

Digitale Bijbelstudie
Van een leidinggevende kregen we een mooie tip voor als je online groepsbesprekingen
organiseert. Hun JV kiest ervoor om de groepsbesprekingen aan de hand van het
Handreikingmateriaal in groepjes van ca. 5 jongeren via groeps-Whatsapp beeldbellen te
doen. Tegelijkertijd hebben ze de chat van Teams openstaan. Als in een groepje iemand
een persoonlijke of verdiepende vraag heeft, dropt de woordvoeder dat in de Teams-chat
en denken de leidinggevenden mee. De drempel om in een Whatsapp groepje wat te
zeggen, is lager dan in groter groepsverband. Op deze manier ontstaan er mooie
persoonlijke gesprekken.

Online bingo
Speel met elkaar een online bingo. Zorg dat iedereen een bingokaart heeft en geef de
winnaar achteraf een leuke prijs.

Opdrachten in en rond het huis
Zorg voor een aantal leuke opdrachten die in huis uitgevoerd kunnen worden. Denk
bijvoorbeeld aan een cupcake wedstrijd. Bezorg van tevoren de benodigdheden bij de
jongeren thuis en spreek een moment af dat iedereen gaat bakken. Laat de jongeren hun
bakvorderingen met foto’s of filmpjes delen via Whatsapp. De mooiste cupcake krijgt een
prijs.
Een ander idee is een spel met diverse beschrijvingen van voorwerpen (per beschrijving
tonen in een PPP-dia). De clubleden maken een selfie (ergens in huis bij clubleden zelf)
met het voorwerp waarvan zij denken dat het past bij de betreffende beschrijving. De foto
moeten ze in de groepsapp zetten. Wie het eerste de goede foto in de groepsapp zet,
krijgt een punt. Degene met de meeste punten wint. Jongeren komen op deze manier in
beweging, rennen van hun (slaap)kamer door het huis, komen weer terug en komen op die
manier ook even van hun stoel achter het scherm af!

(BUITEN) ACTIVITEITEN MET JONGEREN
Binnen de coronamaatregelen is het ook mogelijk om buiten bepaalde activiteiten te
organiseren. Uiteraard binnen de geldende regels van dat moment.

Kampvuur
Organiseer een kampvuuravond. Koppel dit aan een inhoudelijk thema om zo ook op de
avond denkprikkels mee te kunnen geven.
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Natuurwandeling
Maak als vereniging een strand-, bos- of heiwandeling. Zorg hierbij wel voor voldoende
auto’s om de jongeren te kunnen vervoeren.

Emmauswandeling
Loop een route met een aantal jongeren waarbij je een bijbelstudie meeneemt. Deze kun je
bespreken tijdens de wandeling. Als je met meerdere jongeren gaat, kun je opsplitsen in
groepjes van twee.

Drive-In Bingo
Ga naar een plek waar veel auto’s kunnen staan en zorg dat je een speaker,
microfoon, bingo- apparaat en prijsjes meeneemt. Iedereen blijft in de auto’s zitten en
de leidinggevende of iemand van de JV roept door de microfoon de nummers. Als
iemand bingo heeft, moet die toeteren. Diegene stuurt een foto van de bingokaart naar
de organisator en krijgt een prijsje.

Kamperen
Als er in de gemeente iemand is met een grote tuin, ga dan met de vereniging in 1persoonstentjes tentjes kamperen. Zodoende is goed afstand te houden en is het
tegelijkertijd mogelijk om als vereniging samen op te trekken.

Ouderendiner
Organiseer als vereniging een ouderendiner. Bedenk een menu, verdeel de verschillende
soorten gerechten onder de jongeren en laat ze die (eventueel in tweetallen) koken. Laat
de ouderen bestellen en breng als vereniging het eten rond. Eventueel kun je hierbij nog
een bemoedigende tekst op een kaartje bijvoegen.

(BUITEN) ACTIVITEITEN MET KINDEREN
Puzzeltocht 1
Voor deze puzzeltocht heb je het volgende nodig:
o Puzzelstukjes met daarop de bijbeltekst
o Wachtwoorden bedenken om mee te geven aan de kinderen
o Plastic zakje waarin groepje stukken kan verzamelen
o Horloge / pen om tijd te noteren
o Prijsjes
Vooraf moet gemeenteleden worden gevraagd of zij puzzelstukjes voor het raam willen
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zetten. Deze puzzelstukjes – die met elkaar een bijbeltekst vormen - worden bij hen
gebracht. Ook moeten deze gemeenteleden de wachtwoorden doorkrijgen (vermelden op
achterkant van de puzzelstukjes).
De kinderen worden verdeeld in groepjes en krijgen de route. Zorg voor verschillende
routes door de woonwijk of het dorp. Als de kinderen een puzzelstuk zien, bellen ze aan bij
het betreffende huis en vragen om het puzzelstuk. Er wordt dan aan hen gevraagd om een
wachtwoord. Als dat goed is, krijgen de kinderen het bijbehorende puzzelstukje mee.
Wanneer alle puzzelstukken zijn verzameld, kunnen de kinderen de puzzel gaan maken.
Noteer de tijd waarop het groepje vertrekt en noteer de tijd waarop het groepje de puzzel
heeft opgelost. Zo wordt de winnaar bekend.

Puzzeltocht 2
Hang op een terrein diverse briefjes op waarop nummers vermeld staan. De kinderen
moeten op zoek gaan naar deze briefjes. Wanneer ze deze gevonden hebben, komen ze
naar de leiding toe en zeggen welk nummer ze gevonden hebben. Vervolgens krijgen ze
van de leiding de bijbehorende vraag. Het antwoord op die vraag moeten ze invullen in
een kruiswoordraadsel.

Estafette
Bedenk een heel aantal bijbelse vragen met daarbij telkens twee antwoord
mogelijkheden.
(Dus het juiste antwoord en een onjuist antwoord). Maak twee vakken. De kinderen
krijgen de vraag en moeten kiezen tussen antwoord A (vak A) en antwoord B (vak B). Ze
moeten in het juiste vak gaan staan. Kinderen die het antwoord fout hebben (dus in foute
vak staan) zijn ‘af’. Ze mogen weer meedoen als alle kinderen ‘af’ zijn en doorgegaan
wordt naar een volgende ronde.

Tekening
Deze activiteit is mogelijk als het warmer weer wordt: zorg voor voldoende stoepkrijt en
maak op het kerkplein een grote tekening over een bijbelverhaal.

Vertelstenen zoeken
Je begint met stenen zoeken. Het liefst gebruik je hiervoor gladde stenen met ronde
vormen. Als je een aantal stenen hebt, vertel je het bijbelverhaal (voor zondagsschool of
club) en de kinderen mogen dan een tekening maken op die stenen.
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TIPS OM JONGEREN TE ACTIVEREN VOOR DE (ONLINE)
ACTIVITEITEN
o
o
o

o

o

Om jongeren betrokken te houden, is het goed om hen persoonlijk te benaderen.
Bijvoorbeeld niet alleen een bericht in de groepsapp zetten, maar ook de leden
afzonderlijk een appje sturen.
Wees als bestuur/organisatie betrokken en actief bij een JV-avond. Zorg dat de
volledige groep leidinggevenden aanwezig is bij de avond zelf.
Breng iets lekkers rond bij de jongeren die zich opgeven voor een avond. Dit moedigt
hen aan om deel te nemen en het creëert meteen een gezellige sfeer. Wees hierbij
gericht op de korte ontmoetingen met jongeren. Dus als je de pakketjes rondbrengt,
vraag ook even of je de betreffende jongeren kan spreken.
Besteed ook tijdens een online JV avond tijd aan de relatie. Zorg voor een gezellige
sfeer tijdens een online avond. Zet bijvoorbeeld een bosje bloemen, kop thee en wat
lekkers neer bij je laptop en denk na over de achtergrond. Een sfeervolle kamer komt
anders over dan wanneer jongeren tegen een kledingkast bijvoorbeeld aan moeten
kijken. Vraag of iedereen wat lekkers te eten en te drinken heeft en klets eerst even
bij met elkaar voordat de avond begint.
Benader de ouders om thuis ook aandacht te geven aan de geloofsopvoeding nu het
jeugdwerk moeilijker vorm te geven is. Dit kan door zondagsschoolwerkjes thuis te
bezorgen, werkbladen uit te delen of een groepswhatsapp te starten. Kijk hoe je
ouders kan betrekken.

Heb je nog vragen of wil je graag dat we als organisatie op plaatselijk niveau meedenken?
Neem dan contact op met Marieke Griffioen, senior jeugdwerkadviseur LCJ via
mariekegriffioen@lcj.nl.
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