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Even kennis maken met…

Pieter

Bente

Aron



Aanleiding

� Jong in Bennekom
� ruim 40% is jonger dan 30 jaar 

� 30% is tussen 10 en 29 jaar

� Verantwoordelijkheid als gemeente

� Sommige jongeren zijn minder betrokken
en verlaten de kerk

� Uit onderzoek:
� Het is belangrijk om jongeren OP TIJD te zien;

� Voor jongeren is het belangrijk om verbondenheid te voelen en 
vriendschappen te ontwikkelen in de kerk;

� Veel kerken werken aan een vorm van jongerenmentoraat.



De vraag is…

http://youtu.be/lUf_sruFjGI

Klik hier voor een Youtube filmpje



Jongerenmentoraat

Met het jongerenmentoraat willen wij bereiken dat 

jongeren zich gezien voelen en ervaren dat zij betrokken
zijn bij de gemeenschap van onze kerk en daar voluit in 
mogen participeren. 
Juist in de jonge jaren worden keuzes gemaakt die van 
invloed zijn op de rest van het leven. 



In andere gemeenten…

Sliedrecht Nunspeet

� Mentor (gemeentelid met ‘hart 
voor de jongeren’) krijgt 6 jongeren

� Doelgroep: 12-18 jaar

� Activiteit:
� bezoekt de jongeren thuis

� mentorcatechisatie
3x per seizoen

� contact
via mail, Facebook, fiets, etc.

� organiseert
einde van het seizoen ‘iets’

� Mentor is meer een buddy

� Voor elke jongere die 12 wordt

� Een buddy moet een ’intentieverklaring’ 
ondertekenen

� Een commissie wijst de buddy aan jongeren 
aan. Pas na overleg met de ouders neemt 
hij/zij contact op

� Doelgroep: 12-23 jaar

� Activiteit:

� minimaal eens per maand laagdrempelig contact

� 2x per jaar een face2face gesprek

� bidt voor hem/haar



Wat hebben we gedaan?

� Fase I - Wederzijds informeren, tevens onderzoek
� Overleg binnen jeugdraad en kerkenraad

� Informeren gemeente

� In gesprek met ouders (o.a. ouderavond)

� In gesprek met jongeren (jeugdzondag, jongerenpanels)

� Contact LCJ

� Fase II - Analyse

� Fase III - Ontwikkelfase

� Fase IV - Uitvoering

� Fase V - Evaluatie en bijstelling



Jongerenmentoraat volgens de jongeren

Je voelt je gezien. 
Dat is op zich al 

prettig.

Jeugdraad moet 
mentoren toewijzen, 
maar wij willen wel 

een inspraak
Een mentor moet 
er wel voor gaan!

Een mentor moet tijd voor je hebben!

Nee hè, wéér iemand die aan je kop komt 
zeuren.

Het moet niet verplicht 
worden, maar er wel 
gewoon bij horen.

Bij toewijzen mentor rekening 
houden met interesses etc. Dit is 

van belang voor een klik.

Een mentor moet 
initiatieven nemen

Een mentor moet in God 
geloven, er voor zichzelf 

uit zijn.

Je moet alles kunnen vertellen tegen een 
mentor. Vertrouwelijkheid is dus geboden.



Conclusie 

� Er is betrokkenheid

� Leeftijd van 12 t/m 16 jaar (35 - 40 jongeren)

� Circa 15 mentoren nodig

� Jongeren krijgen mentoren toegewezen door jeugdraad

� Wel inspraak d.m.v. ‘wensenlijstje’

� Jaarlijkse toerusting mentoren

� Start september 2014 (jeugdzondag)



De mentor…
� krijgt maximaal 3 jongeren toegewezen

� bidt voor jongere(n)

� heeft minimaal eens per maand contact met de jongere(n)

� rond de erediensten en kerkelijke activiteiten

� stap-van-je-fiets-mentoraat

� gesprekken

� activiteiten

� social media

� kan terugvallen op de jeugdraad

� .



Start jongerenmentoraat

De jongere geeft 

een voorkeurs-

profiel door. 

De jeugdraad 

matcht de 

jongeren met 

een mentor. 

De jeugdraad 

informeert de 

ouders. 

Mentor en 

jongere wisselen 

verwachtingen 

uit. 

De mentor onderhoudt minimaal het 

contact met jongeren en bidt voor hen in de 

hoop dat er meer uit groeit... De mentor 

doet hiervoor wel zijn best. 



Hoe nu verder?

� Fase III – Ontwikkelfase
� Voorstel uitvoering en beleid vaststellen

� Presentaties tijdens catechisaties

� Mentoren zoeken en matchen jongeren / mentoren

� Eerste toerustingsbijeenkomst (juni 2014)

� Start: jeugdzondag september 2014

� Fase IV – Uitvoering
� Jeugdraad houdt contact met mentoren

� Jeugdraad belegt jaarlijks een toerustingsbijeenkomst

� Fase V - Evaluatie en bijstelling



Tot slot

Wat zijn we dankbaar voor 
zoveel jongeren in onze gemeente!

Zoveel jongeren door God toevertrouwd

aan de zorg van onze gemeente.

Dat is een GEZAMENLIJKE verantwoordelijkheid!

***

� Vragen/opmerkingen? 
Neem contact op met de jeugdouderlingen

� Mentor worden? 
Neem contact op met de jeugdraad!


