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Als YEP! trainers komen we met enige regelmaat bij elkaar. Het is altijd fijn om onze 

verhalen met elkaar te delen en ook te inspireren en te triggeren. 

De laatste keer vroegen we ons af waarom we dit ook niet richting jullie? Jullie zijn de 

jongerenwerkers die iedere keer in het contact met jongeren weer het verschil mogen 

maken en hoe fijn is het als jullie regelmatig weer inspiratie, motivatie en praktische 

middelen mogen ontvangen? 

 

Daarom deze nieuwsbrief. We willen jullie heel graag zo’n 4x per jaar meenemen in 

methodes waar we ons mee bezig houden en oefeningen en werkvormen die we gedaan 

hebben. Graag delen we met jullie iets over de prachtige trajecten die we vorm mogen 

geven in verschillende gemeenten en inspireren we jullie graag met vernieuwende 

aanpakken of perspectieven. 

 

In deze nieuwsbrief een prachtige methode over seksuele ontwikkeling bij jongeren, 

daarnaast een inspiratieverhaal over kerkoverstijgend jongerenwerk in Barneveld. We 

geven je graag een werkvorm cadeau dat je kunt gebruiken bij de start van een 

jongerenavond en geven je graag een bijbeltekst mee om over na te denken. 

Veel leesplezier! 

 

METHODE ‘ONWEERSTAANBAAR’ 

Herken je dat? Dat een avond in het jeugdwerk over liefde, relaties en seksualiteit best 

lastig is,  En tegelijk ziet dat het zo belangrijk is om met je 

jongeren daarover in gesprek te gaan omdat de wereld 

overal seks communiceert los verkrijgbaar.  

Ik heb nu een methode gevonden de kerken kunnen 

helpen kinderen en jongeren in deze tijd een gezond beeld 

mee van liefde, relaties en seksualiteit mee te geven. En 

Gods wijsheid doorgeven en hoe vertaal je dat naar het 

dagelijks leven van nu?  

Raise Up heeft samen met Power in Purity 

‘Onweerstaanbaar’ geschreven: een complete lesmethode 

waar je zelf mee aan de slag kunt!  
Dit thema kun je tenslotte niet in één moment bespreken 

en verwachten dat ze daarna in staat zijn om goede keuzes 

te maken. Het verdient herhaling, terugkoppeling en 

aansluiting bij waar zij in hun ontwikkeling en leefwereld zich bevinden. Jij als ouder, 

opvoeder, jeugdleider, kinderwerker of docent staat in relatie met ze. Jij kent hen, jij 

loopt lange tijd met ze op en kunt hen begeleiden op hun weg. Daarom is het sterk als jij 

degene bent die het gesprek aan durft te gaan over deze onderwerpen. Dat is best lastig. 

Daarom wordt deze methode gegeven met een heldere interactieve en leerzame cursus 

Nieuwsgierig geworden? 

 https://www.raiseup.nl/aanbod/cursussen-en-trainingen/onweerstaanbaar/  

 

https://www.raiseup.nl/aanbod/cursussen-en-trainingen/onweerstaanbaar/
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KERKOVERSTIJGEND JONGERENWERK - Wie de ouders heeft, heeft de toekomst  . 

Een niet onbelangrijke ‘partij’ in het jeugdwerk zijn de ouders. We kunnen als jeugdleiders 

of catecheten wel denken dat we veel invloed op jongeren hebben in dat ene uurtje dat 

we ze per week zien. Maar dat valt in de praktijk te bezien. 

Ouders kennen de kinderen van jongs af aan. Van hen leren ze voor een groot deel hoe je 

moet leven, vooral door hun voorbeeld.  

 

Dat heeft het jeugdteam van de GKV in Barneveld ertoe gebracht om naast werk met de 

jongeren zich te richten op hun ouders. Samen met het jeugdwerk van de NGK en 

Hervormd Barneveld worden opvoedbijeenkomsten georganiseerd. We ontdekten 

namelijk dat we tegen dezelfde zaken aanliepen bij het jeugdwerk in die kerken.  

Er zijn inmiddels bijeenkomsten geweest met workshops voor ouders van kinderen tot 

twaalf jaar, en later ook voor ouders van tieners. Na een wat aarzelend begin lijkt deze 

opzet aan te slaan. De laatste sessie was zelfs ruimschoots 

volgeboekt! Ouders worden in die workshops bemoedigd, 

doen daarbij wat kennis op van de ontwikkeling bij kinderen. 

Maar het belangrijkste is dat ze in contact komen met elkaar 

over de zaken waar ze in de opvoeding tegenop lopen. 

  

Sowieso is het aan te bevelen in je dorp of stad eens contact te leggen met het jeugdwerk 

in andere kerken. Je kunt van elkaar leren en mogelijk ook zaken gezamenlijk oppakken. 

In Barneveld heeft dit geleid tot deze opvoedworkshops voor de drie kerken. 

 

WERKVORM – M&Mspel 

 Zet een grote pot M&M’s in de kring. 

 Het is de bedoeling dat de jongeren met 

elkaar gaan duelleren, dit kan op twee 

manieren: 

1. Armpje drukken. De winnaar krijgt 

één M&M 

2. In elkaars ogen staren. Wie kan het 

langst zonder knipperen? De winnaar 

krijgt één M&M. 

 

 Als het duel klaar is, ga je op zoek naar een nieuwe tegenstander.  

 Zet de wekker op ongeveer 5 minuten. 

 Nabespreken 

1. Wie heeft het meeste M&M’s verzameld? 

2. Op welke manier kon je veel M&M’s winnen? 

 

Met behulp van deze werkvorm kun je het gesprek met de jongeren aan gaan over 

wanneer er saamhorigheid in de groep is en wanneer juist niet. Je kunt met elkaar 

spreken over de vragen: 
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1. Wanneer werk je samen, wanneer werk je elkaar tegen? 

2. Wat kun je meenemen van het spel voor de jongerengroep? Wat is nodig om 

saamhorigheid te voelen met elkaar? 

3. Wat gebeurt er als er een conflict ontstaat? Wat hebben jullie als groep dan van 

elkaar nodig? 

 

Ook kun je met deze werkvorm de link leggen naar geloven in God. Heb jij wel eens het 

gevoel dat je iets moet doen voordat God er voor je wil zijn? Wanneer wil God je dan pas 

belonen?  

Als je dit spel vanuit Gods’ perspectief zou spelen, wat zou er dan gebeuren met de 

M&M’s. Moet je ze dan nog winnen of zou je ze  gewoon cadeau krijgen. Wat kunnen 

jullie elkaar in de jongerengroep geven, wat mag jij inbrengen in de groep? 

 

INSPIRATIE – God zien in de herfst 

November lijkt soms een wat troosteloze maand. De zon is voortdurend achter de wolken 

en de natuur sterft langzaam af. Herfst laat aan de andere kant juist ook zo mooi zien hoe 

groot God is en hoe sterk. 

 

In Jesaja 59:19 staat: 

Hij komt met de kracht van water in een rivier. Zijn adem is als een storm die het water 

steeds sneller laat stromen 

 

Toen ik een aantal weekenden geleden op 

kamp ging met de Youth Alpha was het 

thema de Heilige Geest. Het was zo 

wonderlijk te merken dat toen de jongeren 

een uur stiltetijd gingen houden, de wind 

buiten aanwakkerde tot haast stormachtig. 

Wat een prachtig teken van Gods’ 

aanwezigheid en bescherming om de 

kamplocatie! 

 

Als het veel regent en als het water in de rivieren weer zwelt, als de wind soms lijkt te 

razen, kunnen we ons klein gaan voelen. Water en wind breekt het dode en oude af en 

neemt mee. Ik kan niet anders dan denken aan de Heilige Geest die mijn leven ook steeds 

weer wil vernieuwen. Hij breekt af en creëert weer ruimte voor meer van Hem. 

 

GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JOU ZIJN 

Heb jij iets om te delen met andere jongerenwerkers? Wil jij anderen inspireren, heb je 

een mooie werkvorm die je graag wilt vertellen of een werkmethode die jullie gebruiken 

in jullie gemeente, stuur gerust een bericht via https://www.stichtingjlc.nl/yep/contact 

 

https://www.stichtingjlc.nl/yep/contact
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Heb je vragen over deze nieuwsbrief of een vraag omtrent het jongerenwerk in jouw 

gemeente?  

Neem gerust contact op met een van de YEP! trainers, we denken graag met je mee! 

God’s zegen toegewenst in jouw prachtige werk met jongeren. 

 

Petranel Bos   petranelbos@gmail.com   06 144 326 67 

Jetze Baas   jetze@fambaas.nl    06 300 872 02 

Rolien Dijksterhuis  roliendijksterhuis@lumencoaching.nl 06 494 232 56 

 

Contactformulier website https://www.stichtingjlc.nl/yep/contact 

 

mailto:petranelbos@gmail.com
mailto:jetze@fambaas.nl
mailto:roliendijksterhuis@lumencoaching.nl
https://www.stichtingjlc.nl/yep/contact

