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Handreiking voor kerkelijk handelen: 

Beleidsplan Jeugdwerk 

 
Serie: 
 
Jeugdwerk 

Tabernakelkerk: NGK Apeldoorn Vastgesteld BMK 09-11-2017 401-v1 
 
Samenvatting 
Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode van 2017-2022 en bevat welke visie en waarden er 
belangrijk zijn binnen het jeugdwerk van de Tabernakelkerk.  
Tevens bevat dit beleidsplan in hoofdstuk 4 concrete doelstellingen voor het seizoen 2017/2018. Dit 
hoofdstuk zal jaarlijks bij de start van het seizoen door de jeugdraad aangepast worden met concrete 
doelstellingen voor het komende kerkelijk seizoen.  
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Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van het jeugdwerk in de Tabernakelkerk. Een kerk waar veel kinderen en 
jongeren lid van zijn. Ook een gemeente waarin voor deze doelgroep veel verschillende activiteiten 
georganiseerd worden.  
Omdat onze samenleving en de jongeren1 daarbij voortdurend veranderen, vindt de jeugdraad het van 
belang het jeugdwerk steeds opnieuw kritisch te bekijken. Wat doen we, waarom doen we dit en bieden 
we hiermee de kinderen en jongeren wat zij nodig hebben om zelf tot een persoonlijke relatie met Jezus 
Christus te komen. 
Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode van 2017-2022 en bevat welke visie en waarden er 
belangrijk zijn binnen het jeugdwerk van de Tabernakelkerk.  
Tevens bevat dit beleidsplan in hoofdstuk 4 concrete doelstellingen voor het seizoen 2017/2018. Dit 
hoofdstuk zal jaarlijks bij de start van het seizoen door de jeugdraad aangepast worden met concrete 
doelstellingen voor het komende kerkelijk seizoen.  
 
De Bijbel wijst ons zelf al op het belang van de geloofsopvoeding van kinderen in Psalm 78 en wij willen 
daar graag gehoor aan geven:  

Wij zullen het onze kinderen niet onthouden, 
Wij zullen aan het komend geslacht vertellen 

Van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, 
Van de wonderen die Hij heeft gedaan. 

 
In Mattheus wijst Jezus ons er echter op dat wij dit niet alleen onze eigen kinderen moeten vertellen, 
maar dat wij ook verantwoordelijk zijn om zijn grote nieuws aan anderen te vertellen. Daarom willen we 
in ons jeugdbeleid niet alleen naar binnen gericht zijn, maar ook samen met jongeren bezig zijn het 
evangelie uit te dragen, naar jongeren buiten onze gemeente. 
 
 

Mattheus 28: 19: 
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de 

Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen 
heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. 

 
 
 

                                                           
1 Waar in het beleidsplan jeugd of jongeren staat bedoelen we alle kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-25 
jaar. 
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1. Wie zijn we: 

 
De Tabernakelkerk is een christelijke gemeente die hart voor God en voor jongeren heeft. We zetten ons 
in om jongeren van 0-25 jaar te bereiken met Gods liefde en hen te helpen groeien in geloof. 
We willen hen andere christenen laten ontmoeten, hen laten ontdekken wat hun gaven en talenten zijn 
en hen leren om Hem met hun leven te eren. 

 
Wij geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat het daardoor mogelijk is om in een relatie met 
Hem te leven. Ons verlangen is dat kinderen en jongeren op verschillende manieren gestimuleerd 
worden om een leven met Jezus vorm te geven.  
Vrienden spelen een belangrijke rol voor jongeren en daarom willen we investeren in relationeel 
jongerenwerk. Om optimaal gebruik te maken van de verschillende jeugdwerkactiviteiten willen we 
doelgericht samenwerken in de boven- en onderbouw. 
We vinden het belangrijk dat jongeren leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
geloofsleven en voor activiteiten binnen de kerk. Daarom willen we de komende jaren gebruiken om 
jongeren steeds eerder te leren eigen verantwoordelijkheden en taken op te pakken binnen clubs en 
catechese.  

 
Bereiken 
Bereiken betekent het goede nieuws vertellen van Jezus Christus aan de mensen die nog geen 
persoonlijke relatie met Jezus hebben. Jezus roept ons op om getuigen te zijn in deze wereld 
(Handelingen 1:8). Dat kan door specifieke acties, maar minstens zo belangrijk is het verspreiden van 
Gods licht in onze eigen omgeving.  
 
Groeien 
Geloven is een voortdurend proces wat de Heilige Geest bij ieder op zijn- of haar eigen unieke wijze laat 
groeien. We willen jongeren helpen in dit groeiproces door hen kennis vanuit de Bijbel aan te reiken in 
bijvoorbeeld catechese en tijdens de kerkdiensten. 
 
Ontmoeten 
De kerk is een gemeenschap waar we als familie mogen samenleven. Jongeren mogen elkaar daar 
ontmoeten, vriendschappen sluiten en samen het geloof beleven.  
  
Ontdekken 
De Geest geeft aan alle gelovigen verschillende gaven die zij mogen inzetten tot eer van God. In de kerk 
mogen jongeren ontdekken welke gaven zij van God gekregen hebben en welke plek zij mogen innemen 
in het lichaam van Christus. 
 
Eren 
Een opdracht om God lief te hebben in wie je bent en in wat je doet vanuit een relatie met God. Je mag 
daarmee een spiegel zijn die de liefde van God doorgeeft aan anderen. Dit vraagt om de woorden van 
Jezus praktisch te maken in je leven. Ook in de kerkdiensten eren we God. We vinden het belangrijk dat 
deze diensten voor de jongeren te begrijpen zijn en dat zij hierin hun eigen plek innemen.  
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2. De kernwaarden van het jeugdwerk: 

 
Omdat we onze jeugd zo belangrijk vinden, is het ook heel belangrijk dat ons jeugdwerk goed in elkaar 
zit. We doen niet zomaar wat binnen ons jeugdwerk, maar hebben goed nagedacht wat we belangrijk 
vinden en wat we willen meegeven aan ‘onze’ jongeren.  
In dit hoofdstuk beschrijven we een aantal kernwaarden die belangrijk zijn. Voor veel vrijwilligers zullen 
deze waarden herkenbaar zijn in de wijze waarop zij al bezig zijn met hun jeugdwerk. Daar zijn we blij 
mee! In hoofdstuk 4 van dit beleidsplan wordt verder uitgewerkt hoe we deze kernwaarden nog beter 
willen vormgeven in ons jeugdwerk.  
 
Professionaliteit 
We willen dat de mensen in onze gemeente- en omgeving het jeugdwerk serieus nemen. We weten dat 
we belangrijke taken hebben in de gemeente en het koninkrijk. Daarom vinden we het belangrijk dat 
leiders regelmatig toerusting en training krijgen en dat er aandacht is voor de dingen waar we mee te 
maken hebben. Bij het aannemen van nieuwe jeugdleiders voor zowel de onder- als de bovenbouw 
wordt er een keukentafelgesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt de motivatie en geschiktheid van 
de kandidaat besproken, waarbij we onder andere gebruik maken van het document Werving en 
Selectie. 
In de Tabernakelkerk werken we met programma’s die gericht zijn op het bouwen van relaties met 
jongeren. Het is gebleken dat het bouwen aan goede relaties één van de beste manieren is om jongeren 
te helpen groeien in hun geloof. 
 
Acceptatie 
Als we jongeren willen bereiken moeten we ze accepteren in wie ze zijn. We vinden dit erg belangrijk en 
willen ook dat iedereen zich geaccepteerd- en welkom voelt binnen het jeugdwerk. We willen hiermee 
de liefde van God uitstralen en door de ogen van Jezus naar de jongeren kijken.  
Ook vinden we het belangrijk om oog te hebben voor jongeren die om één of andere reden niet 
deelnemen aan het jeugdwerk. We willen er zorg voor dragen dat deze jongeren, net als de jongeren die 
wel deelnemen, zich echt gezien voelen.  
 
Steun en bemoediging 
Jongeren ervaren over het algemeen weinig bemoediging. In de maatschappij hangt er vaak een 
negatieve sfeer rondom jongeren. We willen dat de gemeente een plaats is waar jongeren bemoedigd 
worden zodat ze zelf ook een bemoediger worden.  
We willen jongeren leren om zorg te dragen voor hun leeftijdsgenoten. Naast het zorg dragen voor 
elkaar willen we dat jongeren verantwoordelijkheden dragen, zich actief opstellen en hun 
leeftijdsgenoten activeren.  
 
Sfeer 
We willen dat jongeren plezier hebben in een ontspannen omgeving. Ze hebben het vaak druk met 
school en al hun andere activiteiten. Om te ontstressen willen we ervoor zorgen dat ze lekker kunnen 
lachen. We willen dat jongeren zich thuis voelen in onze gemeente, dus werken we aan een sfeer die 
hiertoe bijdraagt. We willen dat leiders hun jongeren bij de naam kennen en dat ze hen het gevoel 
geven geliefd en waardevol te zijn. Hoe groot de gemeente ook is, we willen ze laten voelen dat dit hun 
thuis is.  
 
Intimiteit 
Onze gemeente is een relatief grote gemeente die graag mensen in haar gemeenschap op wil nemen. 
Toch is het voor jongeren ook heel belangrijk om elkaar te ontmoeten in kleine groepen. De kleine groep 
is de plek waar jongeren gekend worden, waar voor ze gezorgd wordt en waar ze een hechte relatie met 
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een leider kunnen ontwikkelen in een sfeer van vertrouwelijkheid. Waarin de jongeren en de leiders 
weten waar de grenzen liggen van de vertrouwelijke omgang.  
 
Echtheid 
We willen dat jeugdleiders echt zijn tegenover de jongeren en vinden eerlijkheid belangrijk. Jongeren 
hebben heel snel door of je je anders voordoet dan je bent. Jongeren worden aangetrokken door 
volwassenen die echt en eerlijk zijn. We willen voorbeeldchristenen voor jongeren zijn, maar ook eerlijk 
en kwetsbaar zijn over ons leven met God. We willen ze laten zien dat moeilijkheden en mislukkingen bij 
groei horen en dat ze niet de enigen zijn die fouten maken. We willen echte jongeren die van 
volwassenen geleerd hebben om echt te zijn. 
 
Naar buiten gericht 
Bovenstaande waarden zijn gericht op het jeugdwerk binnen de Tabernakelkerk. Naast deze belangrijke 
waarden, vinden wij het echter heel belangrijk om niet alleen gericht te zijn op onze eigen jeugd, maar 
ook naar buiten gericht te zijn. 
We stimuleren jongeren om hun tijd en geld actief in te zetten om mensen binnen- en buiten de 
gemeente kennis te laten maken met Gods liefde en genade. We willen dat leiders gepassioneerd zijn 
om de wereld te bereiken met de hoop van Jezus Christus.  
 
Relatie met de ouders 
Naast al het bovenstaande realiseren wij ons dat wij binnen het jeugdwerk een gedeelde rol en taak 
hebben in de geloofsopvoeding van onze jongeren. Een ander deel van deze geloofsopvoeding ligt thuis, 
bij de relatie tussen de jongere en zijn ouders. Wij streven ernaar hierin een goede balans te vinden en 
te behouden. Daarom vinden wij het binnen het jeugdwerk belangrijk dat wij ons niet alleen richten op 
onze jongeren maar ook zeker aandacht en tijd investeren in hun ouders. Dit doen we door ouders met 
regelmaat op de hoogte te houden van wat we in het jeugdwerk aan het doen zijn. Daarnaast werken 
we bij verschillende groepen met mentoren die speciale aandacht hebben voor een beperkte groep 
jongeren en een diepere relatie met hen hebben. Daardoor staan zij dichter bij de jongere en bespreken 
zo eventueel ook dingen die thuis of in het privéleven van de jongere spelen. We vinden het belangrijk 
dat mentoren goed contact hebben met de ouders zodat er goed gecommuniceerd kan worden, zeker 
wanneer er sprake is van zorg of crisis. Dit alles geschiedt vanzelfsprekend met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid en altijd in vertrouwen.  
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3. Wat doen we: 

 
Leerlijn kinder- en jeugdwerk: 
 
Driejarigen:  
LEEF! (IBB): 4 geestelijke thema’s als basis voor het geloofsleven van kinderen: 
God houdt van je, God zorgt voor je, God helpt je, God is bij je. 
 
Kinderverteldienst: 
‘Vertel het maar’ 
Deze methode wisselt verhalen uit het oude en het nieuwe testament af, met als doel ‘kinderen en 
jongeren te helpen groeien als leerlingen van Jezus’.  
 
Basiscatechese:  
Met de Bijbel aan de slag. (Jelle Nutma)  
In drie jaar tijd worden de boeken van het OT en NT behandeld en krijgen de kinderen meer 
achtergrondkennis over de Bijbelboeken en de belangrijkste personen uit de Bijbel.  
 
Tienercat: 
Reflector (M. van Campen) 

- “In het voetspoor van…Bijbelse figuren en hun levensgeheim.” Behandelt een aantal belangrijke 
personen uit de Bijbel. 

- “Wat gebeurt er in de kerkdienst”. Behandelt de verschillende onderdelen van de liturgie tijdens 
de kerkdienst. 

 
Denkstof: 
Reflector (M. van Campen) 

- “Bijbels ABC”. Behandelt Bijbelse kernwoorden zoals: bekering, dankbaarheid, ellende, 
inzettingen, kruis etc. 

- “Stenen of diamanten. De tien geboden.” 
- “Geloof je dat nog? De 12 artikelen. ” 

 
Explore: 
Reflector (M. van Campen)  

- “Spreken met God. Het onze Vader”. 
- “Op zoek naar het antwoord”. Behandelt thema’s die voor veel jongeren belangrijk zijn, zoals 

seksualiteit, muziek, drankgebruik etc. De catecheet bepaalt met de groep welke onderwerpen 
zij willen behandelen. 
 

Explore More: 
Een catechesegroep voor jongeren die meer de diepte in willen gaan. Er wordt geen vaste methode 
gebruikt maar samen met de catecheten gezocht naar onderwerpen die de jongeren willen behandelen. 
 
Benjamin: 
Promiseland: een methode die op een creatieve en interactieve manier bijbels onderwijs geeft. Met als 
doel om onder andere door spelvormen de Bijbel te ontdekken van Genesis tot Openbaring.  



Handreiking: Beleidsplan Jeugdwerk 2017-2022 7 

Rock Solid: 
Rock Solid (YFC).  
Rock Solid prikkelt tieners (11-13 jaar) om het christelĳk geloof te ontdekken. De thema’s sluiten aan bĳ 
hun belevingswereld zoals: muziek, vriendschap en identiteit. Bovendien komen tieners graag naar Rock 
Solid vanwege de enorme dosis humor in de gekke spelletjes. Het maakt dat tieners ook snel hun niet-
gelovige vrienden meenemen. 
 
Solid Friends 
Live Steady (YFC).   
Live Steady helpt jongeren Jezus te volgen en te groeien in het geloof. De jongeren worden uitgedaagd 
om: 

• Het christelijk geloof in het dagelijks leven toe te passen en te ontdekken dat Jezus relevant 
voor hen is; 

• Hun relatie met God te verdiepen en te groeien in Bijbelkennis; 
• Het geloof te delen met niet-gelovige vrienden; 
• Het geloof handen en voeten te geven door het opzetten van een actie en het organiseren van 

een themadienst in de gemeente. 
 
Pebbles: 
Eens per maand is er een speciale kinderdienst voor kinderen van groep 5-8. Op een interactieve manier 
leren kinderen hier meer over het geloof in God. Hiervoor wordt geen standaardmethode gebruikt. Het 
materiaal wordt door de coördinator zelf samengesteld. Thema van 2017/2018 is: ‘met Jezus de diepte 
in’.  
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In onderstaand schema ziet u welke activiteiten er binnen de Tabernakelkerk georganiseerd worden 
voor de jeugd. Deze activiteiten hebben allemaal één duidelijk kerndoel. Zo zijn de catechesegroepen 
bijvoorbeeld voornamelijk gericht op het groeien en de clubs op het ontmoeten. Dit wil echter niet 
zeggen dat er binnen de catechesegroepen geen ruimte is voor ontmoeten en binnen de clubs geen 
ruimte is voor groeien. In dit schema ziet u echter alleen het kerndoel.  
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4. Hoe doen we het: 

 
Elk kerkelijk seizoen zal de jeugdraad aan een aantal doelstellingen werken, zodat het jeugdwerk zich 
blijft aanpassen aan de behoeften en leefwereld van de jongeren.  
Voor het komende jaar zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 
Missionair: 
In het kerkjaar 2017-2018 formuleert de jeugdraad een korte- en lange termijn doelstelling voor de 
missionaire tak van het jeugdwerk.  
De coördinator missionair is hiervoor verantwoordelijk en zal hierin het initiatief nemen en mensen uit 
diverse geledingen van de gemeente betrekken.  

- Onderzoeken en aansluitend vastleggen hoe het missionaire werk binnen het 
jeugdwerk nu georganiseerd is en hierover in gesprek gaan met de betrokken 
coördinatoren. 

- Vaststellen welke dingen goed gaan en waar ruimte is voor 
verandering/verbetering. 

- Kerngroep samenstellen van twee jongeren (12+), twee jeugdleiders en de 
coördinator missionair. 

- Behoeftepeiling houden onder de jongeren en de jeugdleiders voor wat betreft de 
missionaire activiteiten. 

- Gesprek aangaan met het verantwoordelijk kerkenraadslid (missionair) om te kijken 
hoe het missionaire jeugdwerk ingebed is, of kan worden in het kerkbrede 
missionaire werk. 

- Onderzoek doen naar missionair werk in andere kerken in Apeldoorn en omgeving 
en onderzoeken welke organisaties of methodes ons daarin eventueel kunnen 
ondersteunen. 

- Vaststellen van onze korte- en lange termijn doelstelling voor de missionaire tak van 
het jeugdwerk. 

- Opstellen van een plan van aanpak en dit plan presenteren aan de jeugdraad. 
- Het plan van aanpak na bespreking en goedkeuring door de jeugdraad effectueren 

en monitoren om zo uiteindelijk de gestelde doelstellingen te realiseren. 
 
Alle jongeren zien: 
In het kerkjaar 2017-2018 stelt de jeugdraad een plan op, hoe we door de inzet van tienerpastors, 
jongeren die niet actief deelnemen aan het bestaande jeugdwerk, in beeld brengen en met ze in 
contact zijn. 
De coördinator gezin is hiervoor verantwoordelijk en zal onderstaande stappen uit werken: 

- In beeld brengen welke tieners niet actief deelnemen aan het jeugdwerk (12-17 
jaar) 

- In beeld brengen, wat de redenen zijn dat deze jongeren niet deelnemen aan het 
jeugdwerk. 

- Onderzoeken welke jongeren we via de reguliere weg nog in kunnen laten stromen 
en hoe? 

- Vaststellen hoeveel jongeren er overblijven waarvoor tienerpastors gezocht moeten 
worden.  

- Tienerpastors zoeken. 
- In september 2017 starten met tienerpastoraat voor de tieners die niet deelnemen 

aan het jeugdwerk. 
 
 
Kinderwerk: 
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In het kerkjaar 2017-2018 formuleert de jeugdraad een sub-beleidsplan voor het kinderwerk voor de 
kinderen van 0 t/m 10 jaar waarin we zowel naar de structuur als naar de leerlijn kijken. We willen dit 
doen door de onderstaande stappen uit te werken.  
De coördinator onderbouw is hiervoor samen met de jeugdwerker verantwoordelijk en zal hierin het 
initiatief nemen en mensen uit diverse geledingen van de gemeente betrekken. 

- Wat zijn onze kernwaarden als het over geloofsopvoeding van kinderen t/m 10 jaar 
gaat 

- Onderzoeken hoe het kinderwerk nu is vormgegeven en welke leerlijn er nu wordt 
gebruikt. 

- Vaststellen wat er nu goed gaat binnen het kinderwerk en wat er anders moet. 
- Vaststellen wat we willen bereiken met het kinderwerk van 0 t/m 10 jaar. 
- Onderzoeken hoe andere kerken het kinderwerk aanvliegen en wat we daarvan 

kunnen leren. 
- Een plan opstellen hoe we het kinderwerk zo kunnen aanpakken dat we de 

vastgestelde kernwaarden en doelen kunnen bereiken. 
 
17+: 
Jaarlijks bekijkt de jeugdraad of de huidige structuur van de 17+ groepen nog voldoet aan de wensen 
van de nieuw in te stromen groep, zodat de overgang van Solid Friends naar 17+ goed verloopt en 
jongeren met plezier aan de 17+ groep deelnemen.  
De ouderling JPT is hiervoor verantwoordelijk en zal hierin het initiatief nemen en hierbij jongeren en 
andere volwassenen betrekken. 
Stappenplan: 

- Onderzoek onder de jongeren van Solid Friends en de huidige 17+groepen, waar 
hun behoefte ligt in het 17+ werk. 

- Onderzoek in het Jeugd pastoraal team wat er goed gaat in het 17+ werk en waar 
verbeterpunten liggen. 

- Indien nodig wijzigingen in vorm en/of structuur aanbrengen. 
 
Zichtbaarheid jeugdwerk: 
In het kerkjaar 2017-2018 stelt de jeugdraad een plan op hoe het jeugdwerk binnen de gehele 
gemeente meer zichtbaarheid krijgt, en formuleert zij concrete actiepunten hoe dit vormgegeven kan 
worden.  
De jeugdouderling is hiervoor verantwoordelijk en zal onderstaande stappen uitwerken: 

- In beeld brengen wat er in het kinder- en jeugdwerk allemaal gebeurt 
- Onderzoeken op welke manieren het jeugdwerk meer zichtbaar kan worden voor de 

gemeente door bij andere gemeenten te kijken hoe zij dit aanpakken.  
- Een CCO overleg wijden aan dit onderwerp 
- Vanuit dit CCO overleg een kerngroep formeren van kinder/jeugd- en jongerenwerk 
- Een plan van aanpak maken met deze kerngroep 

 
 
We vinden het belangrijk kort uitleg te geven bij de data die in bovenstaand gedeelte genoemd worden. 
Als jeugdraad streven we ernaar doelstellingen te formulieren die in alle opzichten SMART zijn. 
Daarnaast zijn wij als jeugdraad uitermate enthousiast en ambitieus. Dat resulteert erin dat we doelen 
formuleren die met name, geplaatst in het kader van tijd, misschien wat te hoog gegrepen zijn. We 
willen er daarom graag als kanttekening bij plaatsen dat deze data niet in beton gegoten zijn. We willen 
als jeugdraad een stip op de horizon plaatsen zodat we iets hebben om naartoe te werken. Hiermee 
willen we ook voorkomen dat het beleidsplan een stapel papier wordt die in een kast komt te liggen en 
nooit meer wordt gelezen. Daarom zijn deze doelen zo geformuleerd en hangt er dus ook een 
tijdsbestek aan. Maar, het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat dit als een last gaat werken voor wie 
dan ook. Het is bedoeld als een positieve stimulator om ons jeugdwerk nog mooier en nog beter te 
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maken dan dat het al is. Uiteraard past ons hierin ook bescheidenheid. We willen dit alles doen in gebed 
en met het hart omhoog gericht. Dat zorgt er automatisch voor dat zaken soms anders verlopen dan dat 
wij ze van te voren hebben bedacht.  
De jeugdraad heeft zin om samen met alle betrokkenen en onder leiding van Zijn Geest in het jeugdwerk 
aan de slag te gaan.  
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5. Verdere informatie  

 
 
De jeugdraad heeft als doelgroep: 
Kinderen/jongeren van 0-25 jaar 
 
De jeugdraad heeft als taken: 

- Visie ontwikkelen voor het jeugdwerk, in deze tijd, in de Tabernakelkerk. 
- Beleid ontwikkelen op basis van deze visie en dit tot uitvoer brengen. 
- Coördineren van de verschillende jeugdwerkonderdelen. 
- Ondersteunen van vrijwilligers. 
- Toerusting bieden aan vrijwilligers. 
- Ondersteunen van- en samenwerken met de jeugdwerker 

 
De jeugdraad bestaat uit de volgende functies: 
Voorzitter 
Coördinator bovenbouw (12+) 
Coördinator onderbouw (12-) 
Coördinator missionair 
Coördinator gezin 
Secretaris 
 
 
De jeugdraad komt ongeveer eens per 4-6 weken bij elkaar. 
 
Mail: 
jongerenwerker@tabernakelkerk.nl 
 
 
 

mailto:jongerenwerker@tabernakelkerk.nl
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