
Groeiplan 30 mei 

OUDE  KERK  ZWI JNDRECHT  

‘Samen groeien in de kerk van nu’ 

Als jeugdambtsdragers zijn we ontzettend dankbaar met 
het vele werk dat wordt verricht in het jeugdwerk. Het is 
enorm belangrijk om tijdens het opgroeien van de kin-
deren als gemeente om de kinderen en jongeren heen te 
staan. Een plek waar met elkaar het geloof gedeeld wordt. 
 
Als jeugdambtsdragers hebben we het verlangen om met 
elkaar te gaan kijken wat we kinderen leren en laten oefe-
nen in een bepaalde leeftijd.  
 
De vraag die we deze avond stellen is:  
 

Wat wilt u dat kinderen en jongeren leren en 
oefenen in de gemeente? 

 
Uiteraard kijken we uit naar jullie komst als ouders of an-
dere betrokkenen bij het jeugdwerk! 

J EUGDAMBTSDRAGERS  

Kees-Erik van Beek 

Jan-Henk Pronk 

Chris Los 

Hans Mouthaan 

Reacties en/of vragen: 

kerkelijkwerker@oudekerkzwijnd

recht.nl 

Zie achterzijde voor: 
 
Planning avond 
 
Leeftijden 
 
Groeitermen 



Uitleg 30 mei 

OUDE  KERK  ZWI JNDRECHT  

‘Samen groeien in de kerk van nu’ 

Planning avond: 

19:30 Inloop  
19:45 Opening en doel van de avond 
20:25 In 3 groepen uit elkaar  
20:30 Aan de slag met het thema: Wat zit er 
in mijn rugzak als ik …. jaar ben?!  
21:10 Pauze 
21:15 Per leeftijdsgroep bespreken wat er in 
de rugzak is gekomen?! 
22:10 Centrale afsluiting 

 

J EUGDAMBTSDRAGERS  

Kees-Erik van Beek 

Jan-Henk Pronk 

Chris Los 

Hans Mouthaan 

Reacties en/of vragen: 

kerkelijkwerker@oudekerkzwijnd

recht.nl 

Leeftijden: 

Het groeiplan zal geschreven worden 

voor de leeftijd van 4-23 jaar. We zullen 

daarom op de avond zelf in drie groepen 

uiteengaan. Het is belangrijk om van te 

voren na te denken binnen welke leef-

tijdscategorie je het beste kunt meeden-

ken. De volgende groepen worden ge-

maakt: 

4 t/m 9 jaar 

10 t/m 15 jaar 

16 t/m 23 jaar 

Groeitermen 

Binnen het groeiplan gaan we werken met groeitermen. Deze groeitermen geven 

weer wat we als gemeente kinderen en jongeren willen leren en oefenen. Om u 

daar alvast bij te betrekken willen we hier de groeitermen alvast noemen die we 

gaan behandelen. 

Kerkelijke cultuur 

Bijbellezen 

Basis kennis 
Getuigen 

Dienen en zorgen 

Verantwoordelijkheid 
nemen 

Bidden 

Zie voorzijde 
voor: 

 
Uitleg en doel  
van de avond 


