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jeugdwerk in de Sionskerk Veenendaal 

Enkele inleidende woorden 
In het voorjaar van 2022 kwamen we tot ontdekking dat maarliefst 85 gemeenteleden in de 
Sionskerk zich actief inzetten voor het jeugdwerk. Mensen die zich vol overgave vrijwillig inspannen 
voor kinderen en jongeren. We zijn dankbaar voor de grote aantallen kinderen en jongeren die in 
onze gemeente een thuis hebben. We genieten van de vele activiteiten die er voor hen zijn. Het is 
ons verlangen dat de volwassenen in de Sionskerk onze kinderen en jongeren omringen. De kerk zal 
gebouwd worden uit mensen die nu nog jong zijn. En daarom helpen we hen biddend door hun 
kinder- en tienerjaren. In het verlangen dat ze Jezus volgen en het leven met Hem delen.  

In deze beschrijving van ons jeugdwerk willen we nieuwe gemeenteleden, (aanstaande) ouders en 
alle andere gemeenteleden wat achtergronden meegeven over het jeugdwerk in de Sionskerk. 
Hiermee krijg je eenvoudig zicht op ons aanbod dat structureel beschikbaar is. En tot slot helpt deze 
beschrijving als een houvast om het jeugdwerk draaiend te houden. Welke plek hebben kinderen en 
jongeren in de Sionsgemeente? En hoe borgen we een “continue lijn”? 

 
nieuw op de wereld (0 t/m 4 jaar) 
God is de Schepper van nieuw leven. En als Schepper heeft hij ons bewust gemaakt en gewild. En 
daarmee zijn we geliefd. In de kinderdoop symboliseren we dat God de eerste stap naar ons heeft 
gezet.  
In de Bijbel wordt veel gesproken over baby’s en kinderen. Baby’s en kleine kinderen hebben bij God 
een volwaardige plaats. Het is ons verlangen dat de Sionsgemeente al van jongs af aan oog heeft 
voor deze nieuwe levens. 

 
verder ontdekken (5 t/m 12 jaar) 
Bij het groter groeien maken kinderen van alles mee. Soms hele mooie gebeurtenissen. Soms 
belanden ze in moeilijke situaties. De eerste keer gaan kinderen open en onbevangen deze wereld in. 
Wij mogen hierin voor ze bidden, ze begeleiden en beschermen. Het is ons verlangen dat de 
Sionsgemeente voor onze kinderen een veilige plek is om te geloven als een kind. Dat ze Jezus leren 
kennen en leren omgaan met de gebeurtenissen van alledag. 

 
bij het ouder worden (12 t/m 20 jaar) 
Als je jong bent, sla je een keer je vleugels uit. Je maakt een eigen begin. Een goed begin is bepalend 
voor de toekomst, zo schreef Spurgeon eind negentiende eeuw (“A good start”). Het is ons verlangen 
dat onze jonge mensen in de Sionsgemeente hun Fundament kennen. Dat ze vrienden maken om 
samen op weg te gaan, samen in de Naam van Jezus. En dat ze Hem mogen belijden als hun Redder 
en Zaligmaker. 

 

Sander van Bellen (06 18490098) 
André van Giffen (06 23487532) 
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Met elkaar in het spoor van Jezus 
Het beleidsplan van de Sionskerk is geschreven vanuit drie relaties: God met ons, wij met elkaar en 
wij met de ander. Deze relaties zijn ook zichtbaar in het jeugdwerk. God met ons, want Hij is de 
Schepper van het leven. En de doop is een getuigenis dat God het is die ons als eerste roept. In het 
jeugdwerk investeren we in de onderlinge band tussen de kinderen en jongeren. Met vriendjes en 
vriendinnetjes, met leeftijdsgenoten, vorm je een deel van de familie (de Christus gemeente). Bij 
sommige jeugdactiviteiten staat vooral het geloof in God en volgen van Jezus centraal. Bij andere 
activiteiten staat het samenzijn voorop. Oefenen in geloof en samen optrekken horen bij elkaar. 
We investeren ook in relatie tussen ouders en andere volwassen gemeenteleden. Want zij omringen 
onze kinderen en jongeren. Hiervoor verwijzen we naar het beleidsplan 2022 – 2025 van de 
Sionskerk met de titel “Van U is de toekomst”.  

 

jeugdactiviteiten in de Sionskerk 
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Een korte beschrijving van de jeugdactiviteiten 
Oppas (0 – 4 jaar) 
Tijdens onze erediensten is ’s morgens en ’s middags oppas voor alle kinderen van 0 t/m 4 jaar. Voor de baby’s 
is een passende opvangruimte met voorzieningen. De peuters vermaken zich in de kelder en krijgen daar ook 
een Bijbelverhaal te horen en zingen met elkaar.  

Kinderkerk (4 -  9 jaar) 
Tijdens onze erediensten ‘s morgens kunnen basisschoolkinderen (t/m groep 6) terecht in de Kinderkerk. Zij 
verlaten de dienst nadat ze met alle gemeenteleden een kinderlied hebben gezongen. In de Kinderkerk krijgen 
ze een Bijbelverhaal op hun niveau en wordt er geknutseld of een spel gespeeld of iets gebouwd. Tijdens de 
collecte komen ze weer terug in de kerk.  

Cornerstones (10 – 12 jaar) 
Eens in de twee weken is er voor de 10 tot 12 jarigen een eigen samenzijn tijdens de dienst. Hier wordt op een 
ontspannen wijze gezocht naar wie God voor hen is. Er wordt gezongen, gebeden, in de bijbel gelezen en met 
elkaar gesproken. Dat wordt afgewisseld met spelletjes en creativiteit. Hier groeien we met elkaar in geloof en 
het kunnen aanhaken op onze erediensten. 

Club (6 – 12 jaar) 
Op de clubs ontmoeten leeftijdsgenoten elkaar. Samen speel je een spel, maak je een knutselwerk of 
onderneem je leuke activiteiten. Sfeer en gezelligheid staan voorop, maar we bidden en Bijbellezen zeker ook.  

Geloofsgesprekken (12 – 16+) 
Bij de geloofsgesprekken praten de jongeren met elkaar en de mentoren over geloven. Daar gebruiken we 
actieve vormen voor, zodat er volop ruimte is om te delen en te ontvangen. We kennen een indeling met 12-13 
jaar, 14-15 jaar en 16+. 

The Base I* (12 – 14 jaar) 
Bij The Base ontmoeten tieners elkaar in een ontspannen sfeer en met leuke activiteiten. Er is veel aandacht 
voor onderlinge verbinding. Bij The Base I organiseren we meer uitjes dan bij The Base II.  

The Base II* (15 – 17 jaar) 
Bij The Base ontmoeten tieners elkaar in een ontspannen sfeer en met leuke activiteiten. Er is veel aandacht 
voor onderlinge verbinding. Bij The Base II zijn de activiteiten meer gericht op het chillen dan bij The Base I. 

Jeugdvereniging (vanaf 17 jaar) 
De jeugdvereniging is de laatste jeugdactiviteit. De jongeren draaien dit zelfstandig. Dit is de plek waar 
vriendschappen verder groeien en gezelligheid wordt gecombineerd met gesprekken over geloofsissues.  

Jeugdpastoraat (12 – 18 jaar) 
De tieners zijn onmisbaar in onze gemeente. En daarom houden we ze warm in het oog. Elke tiener wordt 
gekoppeld aan een mentor. Daar kan je terecht met elke vraag die jou bezighoudt. Om elkaar te leren kennen 
worden er in kleine groepjes ontmoetingen aangeboden. 

Jeugdkampen (12 – 17 jaar) 
Eén keer per jaar gaan de tieners met elkaar op kamp (12 – 14 jaar en 15 – 17 jaar). Het kamp is een rijke en 
intense beleving van vriendschappen en geloofsverdieping. De binding tussen jongeren wordt versterkt, 
waardoor ze ook samen de kerk bezoeken en het goed met elkaar hebben. 
 
Vakantie Bijbel Feest (4 – 9 jaar) 
In de laatste week van de zomervakantie houden we een groot feest. Hier komen alle kinderen in de leeftijd 
van 4 tot en met 9 jaar. De dag verloopt energiek: een afwisseling van zingen, knutselen, Bijbelverhaal en toffe 
activiteiten. Dit is het moment waarop we kinderen verwelkomen die nooit in een kerk komen.  
  


