JONGERENMENTORAAT
Folder uitgedeeld
op zondag 24 november 2013 na de ochtenddienst

Jong in Bennekom
ruim 40%

is

jonger dan 30 jaar

30%

is

tussen 10 en 29 jaar

Wat zijn we dankbaar voor zoveel jongeren in onze gemeente!
Zoveel jongeren door God toevertrouwd
aan de zorg van onze gemeente.

Samen kerk zijn is:
•

samen geloven

•

samen groeien in geloof

•

samen de onderlinge band beleven

•

elkaar ZIEN

Dat betekent ook dat we als gemeente verantwoordelijk zijn:
•

Ouderen en jongeren trekken samen op;

•

Ouderen in de kerk wijzen jongeren de weg met God, laten zien
wat geloven is;

•

delen hun eigen geloofs- en levenservaring;

•

geven steun bij het geloven en op de momenten dat geloof en dagelijks
leven elkaar raken;

•

geven jongeren een fijne tijd;

•

laten merken dat zij erbij horen.

•

En ZIEN hen!
Het doet ons als gemeente verdriet als jongeren God en kerk verlaten.
Nog meer als ze dat doen zonder dat we het in de gaten hebben.

Wat helpt? Uit onderzoek blijkt:
•

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.

Wat is 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.

Wie zijn er bij betrokken?
•

de jongeren zelf natuurlijk

•

hun ouders als die lid zijn van onze gemeente

•

mentoren (die oog hebben voor één of meer jongeren in het bijzonder)

•

de jeugdraad (die het jongerenmentoraat begeleidt)

•

de kerkenraad (die het belang van jongerenmentoraat voor de gemeente onderstreept en het
stimuleert)

•

de hele gemeente: geïnteresseerd in onze jongeren, actief betrokken met gebed, zelf mentor
zijn, met oog voor de jongeren

De mentoren
•

zijn mensen met geloofs- en levenservaring

•

hebben nu en dan contact met één of meer jongeren van wie ze mentor zijn

•

hebben aansluiting met hen, mogelijk gedeelde interesses

•

komen uit de hele gemeente: van jong tot oud

Conclusie
Jongerenmentoraat is iets van de hele gemeente,
niet voor jongeren, ouders en kerkenraad alleen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
•

avond met ouders (zie het verslag op onze website)

•

korte presentatie aan de verenigingsjongeren tijdens de jeugdzondag

•

jongerenpanels opgericht

•

contact gelegd met andere kerken en de LCJ om ervaringen te horen

Wat gaan we doen?
Met u en jou nadenken over de beste weg voor onze gemeente én samen uitvoeren.

Hoe gaan we dat doen?
•

Januari tot maart 2014: meerdere bijeenkomsten met zoveel mogelijk gemeenteleden
(níet alleen jongeren en ouders).

•

•

We denken dan na over praktische dingen, bijvoorbeeld:
o

leeftijden: vanaf 10 of 12 jaar? tot 28 jaar?

o

hoofdtaken mentoren

o

mentoren werven en toerusten

o

wederzijdse verwachtingen

o

kiezen of toewijzen van een mentor?

Dat nadenken doen we samen met een deskundige van buiten
de gemeente.

Voorgenomen start van het jongerenmentoraat: september 2014

Deze folder wordt u en jou aangeboden door de jeugdraad en de kerkenraad van de CGK Bennekom.
Vragen of opmerkingen zijn zeer welkom bij de jeugdouderlingen,
Geerten Jan van Dijk en Geert van der Hoek: geertenjan@gmail.com en gpvdhoek@hetnet.nl.

