JEUGDPASTORAAT

Zorg voor kinderen en jongeren

1

RAISE UP
Raise Up is een beweging voor iedereen die vanuit Gods liefde
en Zijn Woord de volgende generatie sterk wil maken.
Trainingen Spreekbeurten Cursussen Advies Coaching Materialen
op onder meer de terreinen:

sociale media ‐ omgaan met emoties ‐ groepsdruk ‐ pesten
verslaving ‐ gewetensvorming ‐ seksualiteit‐ risicogedrag
zelfaanvaarding ‐ geloof ‐ communicatie
opvoeding ‐ jeugdwerk ‐ jeugdpastoraat
eetproblemen ‐ sexting ‐ porno
weerbaarheid
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MARCUS 9:30‐37
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DE BIJBEL OVER KINDEREN
Wat staat er nog meer over kinderen in de Bijbel?
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DE BIJBEL OVER KINDEREN & TIENERS
‒ Kinderen en jongeren nemen een bijzondere plaats in
‒ Kinderen hebben liefde, onderwijs, zorg, aandacht en
bescherming nodig
‒ Kinderen hebben ‘leermeesters’ en goede voorbeelden nodig
‒ Onze wandel met God moet uitgelicht en toegelicht worden
‒ Omzien naar kinderen en jongeren is een
verantwoordelijkheid van de hele gemeente die alle facetten
van de gemeente raakt!
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LEEFWERELD

Van kinderen en jongeren nu
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OPGROEIEN ANNO NU
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WAAR WORD JE GELUKKIG VAN?

Doe waar jij je goed bij voelt
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iWORLD
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(JEUGD)CULTUUR ANNO NU
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Doe waar je je goed bij voelt (alles moet kunnen)
Van vaste naar losse structuren
Gemis aan houvast: onrust, verwarring, onzekerheid
Prestatiemaatschappij: je ‘moet’ gelukkig en succesvol zijn
Jezelf ‘vermarkten’ (broadcast yourself)
Seks speelt grote rol
Behoefte aan echte VERBINDING
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JEUGDPASTORAAT
Wat maken ze mee?
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WAT KOMT ER OP HUN PAD?

Games
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Overlijden

Eenzaamheid
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CIJFERS & FEITEN
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

12% van de meiden 15‐18 jaar slachtoffer cyberpesten
40% (V) en 14% (M) ooit slachtoffer seks. grensoverschrijding
12% jongeren heeft naaktfoto of ‐filmpje van zichzelf verstuurd
20% slachtoffers sexting/cyperpesten heeft zelfdoding overwogen
25% jongeren doet wel eens aan automutilatie
119.000 kinderen per jaar mishandeld
75% jongeren ervaart grote prestatiedruk
75% zwangere tieners kiest voor abortus
Overlijden: 81 10‐20 jarigen door zelfdoding, 50 agv mishandeling
16% van de kinderen (2‐25 jaar) overgewicht

13

JEUGDPASTORAAT
Waarom?
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BELANG VAN KJP

Leeftijd
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BELANG VAN PREVENTIE
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VERBAND PREVENTIE EN KJP
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VERSCHIL MET VW‐PASTORAAT
‒ Ouders
‒ Signalen: via kinderwerkers, jeugdleiders, of ouders
‒ Hulpvraag: kinderwerkers, jeugdleiders of ouders
‒ Communicatie
‒ Beleving
‒ Thema’s
‒ Inzicht en verwerking
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KJP IN DE GEMEENTE
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VIER NIVEAUS
Prof.

pastoraat

Specifiek
pastoraat

Basis pastoraat

Basiszorg
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IN GROEPJES
‒ Welke niveaus van zorg worden in jouw
gemeente op dit moment geboden aan
kinderen en jongeren?
‒ Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor deze
zorg? (Kan per niveau verschillend zijn)
‒ Welke niveaus van zorg zou je (in de
toekomst) willen aanbieden binnen je
gemeente?
‒ Wat voor interventies kun je bedenken bij de
verschillende niveaus?
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LUNCHPAUZE
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JEUGDPASTORAAT
In de kerk
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DE CURSUS
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DEEL 1. BELEIDSZAKEN BINNEN GEMEENTE
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DEEL 2. BELEIDSZAKEN BINNEN KJP
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ZORG VERLENEN
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ANALYSETOOL
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JEUGDPASTORAAT

Situatie goed in beeld krijgen
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CASUS PETER & SANDRA
Peter en Sandra zijn een echtpaar in jullie gemeente. Samen hebben ze vier kinderen. Hun
huwelijk loopt niet altijd even soepel, dat is bij een aantal gemeenteleden bekend, maar zeker
niet bij iedereen. Twee mensen uit je team hebben gehoord dat Peter en Sandra beiden
bekend staan om hun buitensporig alcoholgebruik. Sandra heeft wel eens gezegd dat Peter
volgens haar een persoonlijkheidsstoornis heeft, maar dat hij zich niet wil laten onderzoeken.
Uiteindelijk loopt het huwelijk op de klippen. De kinderen zijn dan tussen 5 en 12 jaar oud.
Peter verhuist en verlaat daarmee ook de gemeente. Bijna niemand uit de gemeente houdt
contact met hem. Sandra bloeit helemaal op na de echtscheiding. Ze gaat sporten, gaat uit
met vriendinnen en ‘leeft weer’, zoals ze dat zelf zegt. Het duurt niet lang tot de kinderen in
de kerk wel eens iets laten vallen over hun moeder die zo veranderd is. De oudste dochter is
inmiddels 14 en vertelt aan de jeugdleider dat het niet zo leuk is thuis, nu haar moeder steeds
weg is ’s avonds, zich ’s morgens vaak verslaapt en allerlei mensen thuis uitnodigt die de
kinderen niet kennen. Bij haar vader is het ook niet leuk, want die leeft zijn eigen leven en lijkt
niet echt meer naar de kinderen om te kijken. De jeugdleider probeerde een praatje aan te
knopen met Sandra, maar werd afgewimpeld: “Het gaat prima.” Sandra kwam al niet zo vaak
meer in de kerk, maar sindsdien heb je haar niet meer in de kerk gezien. De twee tieners zijn
ook niet bij de laatste jeugdavond geweest. De jeugdleider klopt bij jullie aan en vraagt om
raad.
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ANALYSE VAN DE SITUATIE
‒
‒
‒
‒
‒

Wat zijn belangrijke punten in deze casus?
Met welke informatie kun/moet je wel of niet iets?
Wie hebben een hulpvraag?
Wie hebben naar jouw idee hulp nodig?
Wie kan wat oppakken nu?
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CASUS DANIËLLE
De moeder van Daniëlle (16 jaar) heeft twee weken geleden
een ernstig auto ongeluk gehad. Sindsdien lag ze in coma.
Gisteren is haar moeder na twee weken coma in het ziekenhuis
overleden. Haar vader heeft een licht verstandelijke beperking
en het is niet duidelijk of hij zelfstandig in staat is om goed voor
haar te zorgen. Daniëlle wordt nu opgevangen door haar tante,
die bij jou in de gemeente zit. Daniëlle en tante hebben een
goed contact opgebouwd sinds haar oma is overleden, enkele
maanden geleden. Tante vraagt jullie om hulp en advies.
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CASUS DANIËLLE
‒ Betrokkenen: tante, Daniëlle, vader, gezin van tante, …?
‒ Acuut: veilig thuis voor Daniëlle
‒ Inschatten situatie:
‒ behoeften, vragen en mogelijkheden tante
‒ wel/geen deel van jouw gemeente
‒ familierelaties
‒ welke hulp is er al?
‒ geloof?
‒ rouwverwerking bij tieners (dubbel rouwproces)

‒ Conclusie: wat ga je doen?
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INTERVENTIE TRAJECT
‒ Gebed
‒ Analyse
‒ Check hulpbronnen
‒ Plan maken
‒ Werkvormen & activiteiten
‒ Supervisie en evaluatie
‒ Afronding
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JEUGDPASTORAAT
Van signaal tot evaluatie
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JEUGDPASTORAAT
Beleid moet je doen
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EEN VOORBEELD
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PRAKTISCHE TIPS
‒ Plan maken (grote lijnen)
‒ Opdelen in kleine stapjes
‒ Mensen meenemen in wat je doet
• Structureel bijpraten
• Duidelijk zijn in wat je verwacht
• Storytelling

‒ ‘Sociale’ kaart maken (intern en extern)
‒ Kennis en vaardigheden (investeren en behouden)
• Kinderwerkers & jeugdleiders
• Ouders
• Jeugdpastoraal werkers
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VRAGEN?
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CONTACTGEGEVENS
Raise Up
Postbus 81
4670 AB Dinteloord
www.raiseup.nl
info@raiseup.nl
Erik: 06 15601166
Wietske: 06 10663697
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