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Informatieavond jongerenmentoraat
woensdag 9 oktober 2013
Aanwezig:
5 leden van de Jeugdraad, 10 ouders uit de gemeente

Jeugdouderling Geerten Jan van Dijk zette de avond in het kader van Mattheüs 5: 13-16, met name
het laatste vers: Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader,
Die in de hemelen is, verheerlijken.
Bij binnenkomst hadden de ouders drie korte vragen beantwoord op een formulier, als opwarmertje
voor het thema van de avond.

1. Hoeveel procent van de Nederlandse jongeren bezoekt wekelijks één of twee keer de kerk:
7% | 10% | 13% | 16%?
2. Onze gemeente telt 477 leden (per 1/1/2012). Hoeveel daarvan rekenen we tot de
leeftijdscategorie 10-29 jaar?
48 (=10%) | 96 (=20%) | 144 (=30%) | 192 (= 40%)
3. Hoeveel van de jongeren uit vraag 2 herkent u als u ze ziet in de kerk of op straat? Dat wil zeggen:
bij hoeveel van hen kunt u gezicht en naam koppelen?

De antwoorden:
1. 8% van de 15-20-jarigen bezoekt de kerk minimaal één maal per week, 6% van de 20-25-jarigen.
Dit is de werkelijkheid waarin wij en onze jongeren leven: een kleine minderheid van kerkgangers.
2. Onze gemeente telt 137 leden tussen 10 en 29 jaar, dat is 28,7%.
3. De daaraan gekoppelde vraag lag voor de hand. Hoeveel van deze jongeren herkennen we, weten
we hoe ze heten als we ze tegenkomen? Je kunt zeggen dat dit het meest basale niveau van 'kennen'
is. De antwoorden daarop liepen uiteen van 5 tot 160 personen (het laatste aantal gebaseerd op de
hoge inschatting dat we zo'n 192 jongeren van 10-29 jaar in de kerk zouden hebben).

→ Algemene conclusie: wij herkennen (lang) niet alle jongeren persoonlijk.
→ Vraag: zijn er jongeren die geheel buiten beeld zijn geraakt, terwijl ze toch lid zijn van
onze gemeente?
Dat brengt ons bij de eerste gespreksronde: een verkenning of er iets verbeterd kan worden in onze
betrokkenheid bij de jongeren van de gemeente. Aan onze zorg toevertrouwd, hetzij als kind
opgroeiend binnen een gezin van de kerk of als student of werkende later aangesloten.
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Dertig procent van de kerk: daar kunnen en willen we niet omheen.

In kleinere groepen bespraken we: Is er een probleem? Ervaren we dit ook zo? Zo ja, wat zijn de
mogelijke oorzaken? Met deelstellingen als: 'het is normaal dat jongeren de kerk verlaten' en: het
'jongerenprobleem' is in de eerste plaats een 'ouderenprobleem'.
Uit de geanimeerde gesprekken kwamen allerlei antwoorden. Gezien de invloed van de maatschappij
lijkt het normaal om de kerk - meer nog: God en geloof - vaarwel te zeggen, maar natuurlijk is het
helemaal niet normaal dat kinderen de kerk verlaten als ze daarin zijn grootgebracht. Dat is
buitengewoon pijnlijk.
Als oorzaken kwamen in de gesprekken vele punten langs. Eruit sprongen: vrienden zijn heel
belangrijk, heb je geen aansluiting bij jongeren in de kerk, wat dan? hoe authentiek is het voorleven
door de ouders/ouderen? jongeren zoeken de echtheid van het geloof bij anderen.
Geerten Jan toonde enkele recente onderzoeksresultaten.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt vast dat 78-84% van de jongeren van 15-25 jaar nooit
naar de kerk gaat.
Het Reformatorisch Dagblad concludeert uit eigen onderzoek dat ongeveer de helft van de
traditionele kerken jaarlijks 6-25 jonge leden uit moet schrijven en dat kerken het in het algemeen als
moeilijk ervaren om in die fase in contact te raken met deze jongeren.
De Gereformeerde Hogeschool in Zwolle concludeert uit eigen onderzoek dat ongeveer de helft van
de kerkelijke jongeren overtuigd en actief lid is, niet zozeer vanwege de inhoud van de preken, maar
vooral om relationele redenen 'we vinden het hier fijn'.

Conclusies uit bovenstaande onderzoeken
We kunnen hieruit afleiden dat het van belang is op tijd onze jongeren te zien. Staan ze op het punt
van vertrek, dan is het moeilijk om contact te leggen en te onderhouden. Daarnaast is het punt van je
verbonden weten met de groep mensen om je heen kennelijk heel belangrijk, zo belangrijk dat het
voor veel jongeren de hoofdreden is om lid te blijven van de kerk.

Zegeningen
We zijn als gemeente blij met de vele zegeningen: veel kinderen bezoeken de jeugdclub, veel
jongeren bezoeken de catechisaties, de JJV en de JV, de jeugdzondag is door veel jongeren en ouders
positief ervaren, etc. Er zijn veel groepsactiviteiten en dat zorgt ervoor dat in ieder geval een deel van
de jongeren zich thuis voelt.

Al een aantal jaren jongerenmentoraat
Geerten Jan vertelde waar de Jeugdraad het afgelopen jaar over nagedacht heeft.
Jongerenmentoraat bestaat al een aantal jaren in de gemeente. Dat is niet zo bekend. Alleen
jongeren die er zelf om vragen, krijgen een mentor toegewezen. In de jeugdraad kwamen we steeds
meer tot de conclusie dat we daarmee de overige jongeren tekort doen. Het vernieuwde plan voor
jongerenmentoraat heeft àlle jongeren op het oog.
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Jongerenmentoraat, wat willen we?
Doel van het mentoraat is: met álle jongeren actief contact onderhouden. De kerk is immers
waardevol voor jongeren. Het jongerenmentoraat is niet zomaar een aardigheidje, een hobby, een
sociale bezigheid. Wij zijn ons bewust dat we ons daarin richten op het hart, de ziel van de jongeren.
Met het mentoraat in de kerk sluiten we aan bij wat op scholen al heel lang gebruikelijk is. Alle
leerlingen krijgen op de middelbare school een mentor toegewezen. Zo is elke leerling in beeld en
hebben zowel de leerlingen als de ouders een aanspreekpunt. Voor het jongerenmentoraat in de
kerk geldt: we willen in eerste instantie de gewone sociale contacten stimuleren (iemand groeten,
een praatje maken, met een groepje iets gezelligs doen, een telefoontje bij een verjaardag, een
Facebook-felicitatie bij het behalen van een rijbewijs e.d.). Dus: regelmatig even contact hebben en
laten zien: je hoort erbij, wij van de kerk willen jou zien. Met daarachter natuurlijk de gedachte, het
gaat niet om ons, maar om de Heere van de kerk die de jongeren wil zien.
Als het past in de omgang tussen jongere en mentor is er vanzelfsprekend gelegenheid om de
contacten verder en geestelijk dieper te laten groeien.

Zoals we in de kerkenraad en de jeugdraad afgesproken hebben:
"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, met alle
aspecten van onervarenheid en ontwikkeling die horen bij deze fase van hun leven. Juist in de
jeugdleeftijd worden keuzes gemaakt die van invloed zijn op de rest van het leven. "

Mentoren
Voor dit alles zijn mentoren nodig in de gemeente. We denken aan: belijdende leden met hart voor
jongeren, een luisterend oor, gevouwen handen en een afhankelijke houding van de Heere God. De
mentor is geen hulpverlener, maar een gemeentelid. Nadrukkelijk zien we (geloofs)opvoeding als de
taak van het gezin. We stellen dus grenzen aan de taken van een mentor. De Jeugdraad zorgt voor
een omschrijving en bespreekt die met alle betrokkenen. De Jeugdraad houdt ook contact met de
mentoren en zorgt voor begeleiding en toerusting.

Overige betrokkenen
Dit jongerenmentoraat is niet het werk van een select groepje, maar vraagt betrokkenheid van de
hele gemeente. Jongeren, ouders, mentoren, kerkenraad, jeugdraad en de anderen. Wij verwachten
dat de gemeente als geheel het geestelijke belang ondersteunt van een band met onze jongeren,
wederzijds contact en - waar nodig - ondersteuning bij geloofsgroei. We zijn immers allemaal jong
(geweest) en daarmee is de gemeente een bron van kennis, inzicht en ervaring.

Advies van de deelnemers van deze avond
In kleinere groepen dachten we na over de positieve kanten van het jongerenmentoraat, de
aandachtspunten en eventuele aanvullende suggesties.
Algemeen positief:
• Wat goed dat er oog is voor de jeugd.
• Het is mooi als je contact begint met de jongere als het goed gaat, dan werkt het ook als het
wat minder gaat.
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•
•

Hopen dat het mentoraat straks onderdeel is van het gewone leven in de gemeente.
Het is allemaal winst: als we de jongeren in beeld hebben, voor ze gebeden hebben, met ze
gesproken hebben.

Aandachtspunten en advies:
• Kijk naar bestaande contacten als je jongeren en mentoren koppelt.
• Wijs mentoren toe in overleg met jongere en ouders.
• Jongeren die niet willen kun je niet verplichten.
• Spanningsveld als dingen in vertrouwen worden verteld aan een mentor. Houd de
verhouding jongere / mentor / ouder in de gaten en besteed aandacht aan dit spanningsveld
tijdens de toerusting van de mentoren.
• Ouders en mentoren kunnen uiteenlopende adviezen geven, ook dit is een onderwerp om bij
stil te staan tijdens toerustingsbijeenkomsten.
• Zou de leeftijd van een mentor een probleem kunnen zijn om aansluiting te vinden bij de
jongeren?
• Start het mentoraat vanaf de leeftijd van 12. Dat is een leeftijd waarop veel verandert, het
sluit dan aan bij de overgang naar voortgezet onderwijs en het vanaf die leeftijd snel 'groter
worden' van de jongere.
• Ouders mogen ook contact opnemen met de mentor van hun kind.
• Laat de kerkenraad het jongerenmentoraat stimuleren.
• Vergeet de ouders niet en dan met name de groep die zelf niet zo meeleeft.
• Sommige mensen (ouders) vinden bemoeienis niet fijn: ik voed mijn eigen kinderen wel op
en dat gaat goed. Heb aandacht voor deze groep en hoe deze het begrip mentoraat negatief
interpreteert.

Overige suggesties:
• Zet jongeren actief in bij bijvoorbeeld het organiseren van een maaltijd.
• Maak een eigen 'jeugdhonk'.
• Zorg dat de jongeren aanwezig zijn bij het huisbezoek van de wijkouderlingen.
• Besteed bij de huisbezoeken bredere aandacht aan de jongeren: jeugdwerk, motivatie, loopt
het goed of juist niet zo lekker?
• Motiveer de gemeente in het algemeen voor jeugdwerk.
• Is het een idee om de mentoren zich ook te laten richten op de ouders? Of om anderszins
vanuit de kerk ondersteuning te bieden bij opvoedingskwesties, naast de bestaande
moederkringen?
• Jammer dat we kansen laten liggen om jongeren te ontmoeten als we de bazaar organiseren
op een zaterdag. Op zaterdag werken de meeste jongeren.
Gevraagd naar de mening van de groep over de plannen, variëren de reacties van 'ik wacht af, wil
eerst iets meer zien' tot 'goed werk, belangrijk om aandacht te hebben voor de jongeren in de kerk'.

Hoe gaan we verder?
De planning staat op de volgende pagina.
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nov. – dec. 2013
De jeugdraad zet de resultaten van de gesprekken met jongeren, ouders en gemeente
op een rij en presenteert die aan de gemeente.
jan. – mrt. 2014:
Ontwikkelen jongerenmentoraat
1) toegesneden op onze eigen gemeente én
2) samen met de gemeente
apr. – jun. 2014:
mentoren zoeken / matchen / toerusten
sept. 2014:
start

Oproep aan de aanwezigen
1. Geef tips door, alles wat naar aanleiding van deze bespreking boven komt is welkom.
2. Denk eens na: zou ik mentor willen zijn? van wie?

Afsluiting
We leggen deze avond en het vervolg van het ontwikkelen van het jongerenmentoraat verder in
handen van de Heere God.

