
 

 

1.   

Martine leest uit Ezra 3 vers 10. Het volk van Israël is terug uit ballingschap en gaat 

opnieuw de tempel bouwen. Als de funderingen staan gaat een deel van het volk juichen. 

Een deel die nog wist hoe de tempel die gebouwd was door Salomo eruitzag voor de 

verwoesting moesten huilen. Twee emoties die door elkaar heen gingen. Er staat: Juichen 

en huilen waren niet meer te onderscheiden, het gejubel was zo sterk dat het op grote 

afstand te horen was.  

Wellicht voelt deze tijd als een soort ballingschap. Het jeugdwerk zoals we hebben 

vormgegeven voor de crisis, is weg en het is een zoeken naar nieuwe vormen. De vraag is 

ook hoe kerk vorm krijgt na deze tijd van ballingschap. Wordt het weer hetzelfde? Of gaat 

er wat veranderen? En hoe reageer jij daarop? 

Martine deelt dat ze het mooi vindt dat er niet staat welke emotie goed is. Beide emoties 

mogen er kennelijk zijn. God is de God van verleden, heden en toekomst en Hij begrijpt 

daarmee onze reactie op nieuwe situaties. Het is goed om ons daaraan vast te houden. 

 

2.  

Waar we het deze keer over willen hebben is de fase van Herderschap. Jan Wolsheimer 

schreef vorige week een blog over hoe hij zag dat leiders door bepaalde fases heen gingen 

in deze crisis.  

Lees hier de blog terug: 

https://www.missienederland.nl/actueel/blog/artikel/2020/03/19/Hoop-wordt-onze-

belangrijkste-infectiebron   

Wellicht zit je nu nog in de fase van leiderschap. De fase van de leiding nemen in een 

crisissituatie en opnieuw structuren vormgeven en dingen regelen. Daar hebben we het 

ook wel in de vorige sessies over gehad. Onderaan staat een korte samenvatting van de 

vorige sessies.  

We kijken in deze sessie naar de fase van Herderschap.  

Martine deelt dat ze vorige week een overleg had met diverse jeugdwerkorganisaties. 

Gelukkig zien we dat het naar omstandigheden met veel kinderen, tieners en jongeren 

goed gaat. De noden die we daar signaleerden zijn:  

a) Angst voor corona door (nep)nieuws. 

b) Angst voor gezondheid van grootouders en andere vrienden en familie met 

kwetsbare gezondheid. 

c) Angst voor het al dan niet verliezen van banen van ouders en de financiële 

spanning die dat oplevert.  

d) Verdriet en rouw om verlies van geliefden of om wat nu niet kan.   

e) Spanningen in het gezin. Hetzij tussen de ouders, tussen ouder en kind of tussen 

kinderen onderling. Dit zien we o.a. terug in een toename van meldingen van 

huislijk geweld, echtscheidingen en uit huis plaatsing.  

https://www.missienederland.nl/actueel/blog/artikel/2020/03/19/Hoop-wordt-onze-belangrijkste-infectiebron
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f) Eenzaamheid. Sommige kinderen komen in een isolement doordat ze geen 

mogelijkheid hebben om via internet anderen te ontmoeten. Of voelen zich 

eenzaam, ondanks online connectie met de anderen.  

g) Twijfel en worsteling in geloof. Waar is God in dit alles? 

 

 

Diverse jeugdwerk professionals deelden hun ervaringen en gedachten: 

• Reactie van een jeugdwerk professional: 

- Naast online jeugdwerk is het belangrijk om ook te investeren in het 

persoonlijk contact met jongeren. Dat kan via WhatsApp, Discord, FaceTime of 

andere sociale media. Vraag door zodat je te weten komt hoe het nu echt met 

jongeren gaat. Zorg voor Jongeren heeft daar deze week een artikel over 

geplaatst dat gratis te downloaden is via: www.zorgvoorjongeren.nl   

- Tip om tijdens online vieringen www.mentimeter.com te gebruiken, zodat 

jongeren mee kunnen doen bij het noemen van gebedspunten bijvoorbeeld.  

- Jongeren lijden nu al verliezen. Geen examen, geen sport, grote evenementen 

gaan niet door. Heb oog voor klein leed en zet het niet tegenover groter leed. 

- Meeleven zit niet altijd in gesprek. Het is belangrijk om er te zijn en jongeren te 

bemoedigen.  

- Jongeren hebben veel vragen: heb daar aandacht voor! Geef toe als je het 

antwoord niet weet of bied aan samen op zoek te gaan naar een antwoord 

- Geloofstwijfel: poets dit niet weg maar ga in gesprek over de vragen die er 

leven. 

- Je kunt het niet oplossen voor de jongere maar je kunt er wel voor de jongere 

zijn. Vraag wat een jongere nodig heeft zodat je kunt aansluiten bij de 

behoefte. 

- wat tips rondom rouw: www.herinnerdingen.nl  www.indewolken.nl  

www.troostvoortranen.nl   

 

• Reactie van een jeugdwerk professional: 

- Help jongeren in deze periode vorm te geven aan de relaties met opa's en 

oma's. Zeker waar ziekte is. Verlies opa en oma is vaak eerste rouw van een 

kind.  

- Afscheid nemen, delen, rouwen, bespreek met tieners wat hun behoefte is en 

hoe ze hier vorm aan kunnen geven. Voorbeeld dat Christie gaf was jongeren 

aanmoedigen om een brief te schrijven aan degene die ziek is of op sterven ligt. 

Om zo weer een nieuwe vorm van verbinding te maken, nu een knuffel of 

nabijheid niet kan.  

- Help ze verwoorden wat deze situatie met ze doet. 

- Niet alle gesprekken over corona, maar ook over de rouw. Waar gaat het nou 

echt over, wat is het echte verlies.  

- Ondersteuning van ouders is belangrijk. Als ouders oog en zicht hebben op 

hun kind, dan is dat het meest helpend.  

http://www.zorgvoorjongeren.nl/
http://www.mentimeter.com/
http://www.herinnerdingen.nl/
http://www.indewolken.nl/
http://www.troostvoortranen.nl/


 

 

 

• Het is ook goed om jonge mensen, kinderen en tieners te helpen om te 

verwoorden wat voor fysieke behoeften ze hebben. Omdat er minder fysiek contact 

is. Knuffels en dergelijken. Dat is in sommige gezinnen ook niet vanzelfsprekend. 

Goed om daar dus ook bij stil te staan met hen. Helpen om daar woorden aan te 

geven. Ook te helpen in acties die ze zelf zouden kunnen doen. Daarin ligt dus 

inderdaad ook een stuk gezinsbegeleiding. 

Martine reageerde hierop met een actie die ze zag via sociale media waarin bij 

jeugdzorg een oproep was voor voedingskussens, zodat jongeren in de instellingen 

wel iets hebben om mee te knuffelen.  

 

• Vraag: Als een jongeren veel spanning heeft thuis, vinden jullie het acceptabel in 

relatie tot de corona crisis (besmettingsgevaar) om de jongeren af en toe in huis te 

nemen? 

Reactie: Dat hangt van de situatie af. Een ontmoeting lijkt me in die gevallen in der 

daad belangrijk. Samen gaan wandelen zou een optie kunnen zijn voor een korte 

ontmoeting.  

 

• Vraag: Hebben jullie tips om ouders uit te nodigen voor een ontmoeting? 

Reactie: We hebben voor moeders twee app groepen. Een voor alleen zenden. 

Andere om ook te reageren. Daaraan gekoppeld iedere week op een vast moment 

via Teams waar alle moeders die dat prettig vinden kunnen aanhaken. Dat werkt 

tot nu toe heel goed.  

Nog een reactie: Bij ons doen we een Zoom ontmoeting met alle moeders en gaan 

ze vervolgens uiteen op leeftijd van de kinderen (als er voldoende deelname is) 

 

• Vergeet ook de pastorale nood van je vrijwilligers niet. Vanuit de 

dienstenorganisatie is er een pastorale brief naar de werkers geschreven. Dat kun 

je ook naar je vrijwilligers doen.  

 

• Zoals we op de jongerenwerkers opleiding altijd hoorden: goed jongerenwerk 

begint bij de jongerenwerker zelf. Jij zelf bent de belangrijkste tool. Dus zorg goed 

voor jezelf. Ook in deze tijd. Pastorale zorg voor jezelf dus. 

 

 

In kleine groepen delen we in welke fase we zitten. Hoe we vooruitkijken naar de tijd die 

gaat komen. En reflecteren op wat er tijdens de klassikale ontmoetingen gedeeld is.  

Na de kleine groepen werd het volgende nog benoemd: 

- Het blijkt dat er ook jeugdwerkers uit Roemenië en Zuid-Afrika aanwezig zijn. 

Mooi om hun verhalen te horen en te realiseren dat zij ook weer andere 

uitdagingen kennen. Relativeert ook wel 

- Er zijn ook wat jeugdwerkers die vrij nieuw in hun functie zitten en nog 

behoefte hebben aan het sparren op Leiderschapsfase. Hoe structureer je? 



 

 

Waar moet je beginnen. Wat in ieder geval uit de vorige ontmoeting naar boven 

kwam, was: neem je tijd. Ga niet gehaast dingen opzetten. Zoek ook de 

verbinding met de kerkenraad en leiders van de kerk, zodat je niet solo staat.  

 

5. We sluiten af met gebed 

Woensdag 8 april om 10 uur is de vierde online ontmoeting voor jeugdwerk professionals. Hier willen 

we gaan kijken naar de fase van Priesterschap. Hoe kunnen wij God vertegenwoordigen bij de jeugd 

van deze samenleving en hoe kunnen we in gebed de jeugd van deze samenleving bij God 

vertegenwoordigen nu en hierna.   

 

Vorige online sessies  

 

Belangrijkste uitkomsten: 

• Nu fysieke activiteiten wegvallen is het extra goed om je te realiseren dat de 

activiteiten nooit het doel waren, maar een middel. Het kloppend hart van 

jeugdwerk zijn de relaties onderling tussen leeftijdgenoten, de relaties met de 

leiders/rolmodellen en de relatie met God die door die relaties heen versterkt 

mogen worden. Zoek dus in deze tijd nieuwe middelen om die relaties te 

versterken.  

• Neem ook de tijd om rustig te reflecteren (met God) en te polsen op wat nu nodig 

is. Waar liggen de behoeftes? Dat zal ook per week verschillen. Pols bij jouw 

kinderen, tieners en jongeren waar ze behoefte aan hebben. Verbind je ook met de 

andere leiders van jouw gemeente/ jeugdwerk.  

• De output van de sessies rond hoe je online jeugdwerk vormgeeft is verwerkt in de 

INNOV8- podcast met Jan Verduijn en Jeroen voor ’t Hekke: 

https://www.missienederland.nl/actueel/podcasts/innov8/aflevering/2020/03/27/-

111-Online-jeugdwerk-tijdens-de-coronacrisis 

• Verder werden er veel tips gedeeld. Die zijn ondertussen verzameld op onze 

website: 

https://www.missienederland.nl/beweegdekerk/coronacrisis/jeugdengezin/overzich

t  
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