1.1 Kinderoppasdienst


Visie
Door opvang te bieden aan de doelgroep kunnen de ouder(s) de zorg tijdelijk uit
handen geven en onbezorgd deelnemen aan de eredienst. De opvang heeft een
karakter afgestemd op de doelgroep en is passend voor wat gebruikelijk is in onze
gemeente.
Doel:
Opvang bieden voor de kinderen, zodat ouders niet belemmerd worden om naar de
eredienst te kunnen gaan.
Doelgroep:
Kinderen van 0 tot en met 4 jaar.



Inventarisatie van de huidige situatie
Tijdens de morgendienst is er de mogelijkheid om kinderen tot 4 jaar naar de
kinderoppas te brengen. Er zijn 2 moeders en 2 meisjes die, volgens rooster, tijdens
de dienst zorg dragen voor de allerkleinsten binnen onze gemeente zodat de ouders
de eredienst kunnen bezoeken.



Aandachts- en/of knelpunten
 Leiding en oppasmoeders/meisjes hebben nu geen duidelijke plek binnen de
organisatie van de ZON.
 Welke structuur past bij de Kinderoppasdienst om een duidelijke plek in de
gemeente te krijgen?
 Een passende invulling voor de 2 en 3 jarigen is gewenst maar nog niet helder.



(Beleid)voornemens
 Komen tot een duidelijke plaats binnen de ZON qua organisatie en structuur.
 Onderzoek door leidinggevenden en TGJ om een passende invulling te bieden
aan de 2 en 3 jarigen.

1.2 Zondagsschool


Visie
Door opvang te bieden aan de doelgroep kunnen de ouders de zorg tijdelijk uit
handen geven en onbezorgd deelnemen aan de eredienst. De opvang heeft een
duidelijk karakter afgestemd op de doelgroep en wil de doelgroep kennis laten maken
met Bijbelverhalen.
Doel:
Doelgroep opvoeden in het geloof en Bijbelse geschiedenis. De zondagsschool wil
tevens een voorbereiding zijn op de kindernevendienst , zie 1.3.
Doelgroep:
Kinderen van de groepen 1 en 2 van de basisschool.



Inventarisatie van de huidige situatie

Tijdens de gehele morgendienst kunnen de kinderen van groep 1 en 2 naar de
zondagsschool . De zondagsschool maakt gebruik van de methode ‘Vertel het maar’,
een methode die aansluit op de belevingswereld van de doelgroep.


Aandachts- en/of knelpunten
 Ouders van kinderen vanuit de doopdienst en met name gastgezinnen
duidelijkheid bieden om van de mogelijkheid van zondagsschool gebruik te
maken. Dit werkt nu niet altijd even helder.



(Beleid)voornemens
 Onderzoek van leidinggevenden en TGJ naar de juiste naamstelling van wat
nu zondagsschool heet.

1.3 Kindernevendienst


Visie
Het toegankelijk maken van de eredienst voor de doelgroep door te leren hoe en op
welke wijze de eredienst één van de plekken is om aan de persoonlijke relatie met
Jezus Christus te bouwen en die te versterken. “Leren kerkgaan”, is het motto.
Doel:
 Ouders te helpen met de geloofsopvoeding van hun kind(eren). Deze kent haar
legitimiteit in de doopbelofte van de ouders en wil daar een verlengstuk van zijn.
 Doelgroep op eigen wijze de eredienst laten beleven, zodat de eredienst een
belangrijke plaats zal krijgen in het geloofsleven.
 Afstemming met de eredienst om naartoe te leven en om de huisgodsdienst te
bevorderen.
 Ouders van de doelgroep de mogelijkheid bieden om de eredienst te kunnen
bezoeken.
Doelgroep:
Kinderen van de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool.



Inventarisatie van de huidige situatie
De kindernevendienst is bedoeld om kinderen deel te laten nemen aan de eredienst,
en het moeilijke gedeelte (de preek) op hun eigen niveau aan te bieden. De kinderen
nemen plaats in de kerk, en verlaten de kerk voor de preek (na de schriftlezing) en
komen terug wanneer de preek is afgelopen. Voordat de kinderen de kerk verlaten
worden zij hiervoor uitgenodigd door een leidinggevende van de kindernevendienst,
die ook aan de gemeente zal vertellen waar het die morgen over gaat. Tijdens de
kindernevendienst krijgen de kinderen op hun eigen niveau een verhaal of verwerking
aangeboden, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het maar’.
Voor de kinderen van groepen 3 en 4 is er wekelijks kindernevendienst, voor de
groepen 5, 6, 7 en 8 is dat 2-wekelijks.



Aandachts- en/of knelpunten
De eredienst sluit niet (genoeg) aan op de leefwereld van de doelgroep,
waardoor deze vervreemd van de eredienst (dit is in strijd met de gestelde
doelen en visie).





Wens van de leiding om voor de schriftlezing naar de kindernevendienst te gaan
om meer tijd te hebben tijdens de nevendienst om de doelen beter na te kunnen
streven.
De wens om voor de groepen 5 en 6 de nevendienst wekelijks aan te bieden.

(Beleid)voornemens
 Onderbouwd voorstel indienen bij kerkenraad om gezinsdiensten van de avond
naar de morgen te verplaatsen (voorstel is inmiddels samen met TGO ingediend
en goedgekeurd).
 Onderzoeken van mogelijkheden om basisschool kinderen meer bij de eredienst
te betrekken.
 De wens om meer tijd te hebben tijdens de nevendienst om de doelen beter na
te kunnen streven te onderzoeken en hiervoor een voorstel te doen.
 De wenselijk- en mogelijkheid voor het wekelijks aanbieden van nevendienst
voor de groepen 5 en 6 van de basisschool onderzoeken.
 Kinderen van groep 8 in contact te brengen met Follow-Me.

1.4 Club


Visie
Jongeren geestelijk toerusten door ze een plek te bieden waarin ze, in een
ontspannen en gezellige sfeer, met elkaar het evangelie ontdekken en samen met de
leiding kunnen spreken over het geloof en actuele onderwerpen. Daarnaast is er veel
aandacht voor het opbouwen van relaties met elkaar en de gemeente door middel
van spellen, knutselen en evenementen.
Doel:
De doelgroep wordt op een ongedwongen en gezellige manier in aanraking gebracht
met het evangelie en om een relatie met elkaar en de gemeente op te bouwen.
Doelgroep:
Jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar.



Inventarisatie van de huidige situatie
De clubs zijn een gezamenlijke jeugdwerkactiviteit van zowel de hervormde als
gereformeerde kerk en zijn opgebouwd uit meerdere groepen, ingedeeld naar
leeftijd en in een jongens en meisjes club. Per club zijn er minimaal twee
leidinggevenden met een groepsgrootte van maximaal 15 jongeren. Tijdens het
winterseizoen komen de clubs wekelijks op een avond bij elkaar. De club duurt op
zo’n avond een uur en een kwartier. Tijdens deze avond is het eerste gedeelte
ingeruimd voor de behandeling van een Bijbelgedeelte of een actueel thema, het
tweede gedeelte wordt besteed aan een creatieve bezigheid of een spel.
Gedurende het seizoen worden er ook activiteiten georganiseerd voor meerdere
clubs, of alle clubs gezamenlijk, zoals voorjaarsactiviteiten en het jaarfeest. Daarnaast
vinden er ook activiteiten plaats met andere jeugdwerkonderdelen. Zo wordt het
kerstfeest samen met zondagsschool en kindernevendienst gevierd tijdens een
kerkdienst.

Voor de aansturing van de clubs, vanuit beide kerken, is een stuurgroep
samengesteld. Hierin hebben drie leden van beide kerken zitting, waarbij de functie
van voorzitter jaarlijks afwisselend door een jeugdouderling van beide kerken wordt
vervuld.
De stuurgroep regelt de overkoepelende zaken en de clubleiding geeft club.


Aandachts- en/of knelpunten
 Er wordt geen gebruik meer gemaakt van een methode. De eerder gebruikte
methodes sloten niet meer aan bij de behoefte en beleving van onze
jongeren. Hierdoor wordt er door leidinggevenden zelf naar geschikt
materiaal gezocht uit allerlei bronnen. Graag ziet men weer een methode
tegemoet die wel voorziet in de behoefte en beleving van onze jongeren.
 Door de grote deelname van ca. 150 tot 170 kinderen komen er jongeren op
de wachtlijst te staan of worden clubs om de 2 weken gegeven.
 De clubs hebben een open karakter, jongeren van andere gemeenten of die
niet bij een gemeente zijn aangesloten, zijn ook welkom op onze clubs. Dit
maakt de binding met onze eigen gemeente moeilijker, maar biedt ook
kansen.
 Het handhaven van de orde is een voorwaarde voor het mede slagen van de
clubavonden. Vanuit dat perspectief zal de groepsgrootte van met name de
oudere groepen nader bekeken moeten worden.



(Beleid)voornemens
 Er wordt een nieuwe methode gezocht die aansluit bij de beleving van
jongeren tussen de 8 en de 12 jaar.
 De beschikbare ruimte zal optimaal benut moeten worden qua
beschikbaarheid en tijd, tevens zullen alternatieven onderzocht moeten
worden om wachtlijsten en 14 dagen clubs te voorkomen.
 Het onderzoeken van mogelijkheden om voor jongeren tussen de 12 en 14
jaar, misschien zelfs wel ouder, een vorm van club aan te bieden. Hiervoor
zou aansluiting gevonden kunnen worden bij de thuisclub activiteit vanuit de
gereformeerde kerk.

1.5 Torch


Visie
Jongeren een plek te bieden waarin ze, in een ontspannen en gezellige sfeer, met
elkaar het evangelie ontdekken en samen met de leiding kunnen spreken over het
geloof en actuele onderwerpen. Daarnaast is er veel aandacht voor het opbouwen
van relaties met elkaar en de gemeente door middel van spellen en evenementen.
Doel:
Jongeren op een ongedwongen en gezellige manier in aanraking worden gebracht
met het evangelie en een relatie met elkaar en de gemeente opbouwen.
Doelgroep:
Jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar.



Inventarisatie van de huidige situatie
Torch beschikt over een eigen ruimte, het “basement”, die welke ingericht is om op
een ongedwongen en gezellige manier jongeren te kunnen ontvangen. Elke

zaterdagavond is het “basement” geopend voor het jongerencafé. Bij gebruik van
het toneel in de Rank is er geen jongerencafé. Leiding is aanwezig om een luisterend
oor aan de jongeren te bieden maar ook deel te nemen aan de spellen, samen met de
jongeren. Tijdens deze avonden wordt er een relatie opgebouwd tussen jongeren
onderling en de leiding. Dit is het begin van een toegang tot het evangelie en een
band met de gemeente.
Tijdens het winterseizoen worden er ca. 4 activiteiten georganiseerd zoals de
openings- en sluitingsactiviteit, zwemmen en schaatsen. Op deze avonden vervalt ook
het jongerencafé programma.
Voor de aansturing van Torch, vanuit beide kerken, is een stuurgroep samengesteld.
De stuurgroep regelt de overkoepelende zaken en de Torch leiding is verantwoordelijk
voor het jongerencafé en organiseert de activiteiten.


Aandachts- en/of knelpunten
 Het aanbieden van verdieping aan de hand van thema’s is erg moeilijk, de
jongeren zijn hiervoor niet gekomen. Toch is het wel de wens van de leiding
om hier aandacht voor te hebben.
 Torch is een gezamenlijke activiteit van zowel onze als de gereformeerde
gemeente. Dit maakt de binding met onze eigen gemeente moeilijker, maar
biedt ook kansen.
 Het handhaven van de orde is een voorwaarde voor het mede slagen van de
Torch avonden. Vanuit dat perspectief ligt de nadruk vooral op ongedwongen
en gezelligheid, opbouwen van relaties en gehoor hebben voor jongeren in
plaats van het aanbieden van diepgang.



(Beleid)voornemens
 Er zal naar een methode gezocht moeten worden die aansluit bij de behoefte
en de beleving van deze jongeren om verdieping te realiseren.
 Doordat de activiteit interkerkelijk is tussen onze en de Gereformeerde Kerk is
een onderzoek van de leiding en de TGJ, met adviezen, naar een gezamenlijke
aanpak van belang.
 Het onderzoeken van mogelijkheden voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar,
misschien zelfs wel ouder, om een vorm van Torch aan te bieden waarin ook
verdieping mogelijk is.

1.6 Catechese
Follow Me
Tienercatechese 12-16 jaar

Follow Me Next
Tienercatechese 16-19 jaar
jaar

Youth Alpha

Spirit

Geloofscatechese 19+

16+

17+

(verdwijnt op termijn)

I will Follow
Belijdeniscatechese 19 +
jaar

1.6.1 Follow Me en Follow Me Next

1



Visie
Doelgroep stimuleren om te komen tot een persoonlijk geloof en geloofsleven. De
nadruk mag hier liggen op het relationele. Bouwen aan een eigen relatie met Jezus
Christus krijgt alle aandacht, zoals dit vanuit de Bijbel en de traditie ons duidelijk en
bekend is.
Doel:
Doelgroep toerusten in catechesevorm waarin deze met eigentijdse middelen wordt
gebracht en waar het evangelie dezelfde blijft vanuit de Schrift passend bij onze
christelijke traditie. Een ‘eigen’ mentor is herder en leraar voor de doelgroep.
Doelgroep:
Jongeren vanaf 12 tot 19 jaar.



Inventarisatie van de huidige situatie
De doelgroep wordt in het winterseizoen wekelijks catechese geboden door middel
van multimediale werkvormen. De werkvorm waar mee gewerkt wordt heet Follow
Me, Follow Me Next en is van de HGJB1. Het catechese uur kent een gezamenlijk

Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond

inleidend gedeelte aan het begin van de avond om het thema van de avond uiteen te
zetten en de meeste informatie over te dragen. Hierna wordt er in kleine groepen met
elk een mentor opdrachtsgewijs het thema verdiept en verder toegespitst op het
individu. De mentor is herder en leraar. Dit betekent dat hij of zij zich betrokken voelt
met iedere jongere, de woorden van God doorgeeft en voorleeft en begeleid op de
weg tot geloof. De methode sluit beter aan bij de belevingswereld van de jongeren.
Tevens is de orde beter in de hand te houden en zijn er beduidend meer
gemeenteleden actief als mentor.


Aandachts- en/of knelpunten
 Hoewel de jongeren trouw komen opdagen is er een duidelijk mindere
opkomst waarneembaar in proefwerkweken of bij open dagen op
vervolgonderwijs instellingen.
 Van alle jongeren die voor de catechese worden uitgenodigd komt slechts 40
procent daadwerkelijk op een catechese vorm.



(Beleid)voornemens
 De verminderde opkomst tijdens proefwerkweken of open dagen van
vervolgonderwijs instellingen moet nader bekeken worden of hier rekening
mee gehouden moet worden in de toekomst.
 Het is een streven om meer dan 40 procent van de uitgenodigde jongen op
catechese te mogen begroeten. Hiervoor zal de benadering van jongeren
worden onderzocht waarbij ook gebruik van sociale media bekeken wordt.

1.6.2 Geloofscatechese 19+


Visie
Doelgroep door middel van catechesevorm toerusten om het persoonlijk geloof
verder vorm te geven en toe te passen.
Doel:
Doelgroep toerusten in catechesevorm, zoals dit sinds jaar en dag in de gemeente
gewoon is. Als tweede voorbereiden op en stimuleren tot het doen van openbare
geloofsbelijdenis.
Doelgroep:
Jongeren en jongvolwassenen vanaf 19 jaar.



Inventarisatie van de huidige situatie
Een kleine groep catechisanten komt wekelijks in het winterseizoen samen onder
leiding van een predikant en ontvangt onderricht in het christelijk geloof.
Deze vorm van catechese verliest in een rap tempo aan catechisanten.



Aandachts- en/of knelpunten
 Deze methode sluit agogisch niet aan op de doelgroep anno nu.
 Zoals blijkt uit de notitie Catechesetraject maart 2010 loopt de deelname aan
deze vorm van catechese sterk terug.
 Heeft ongewild een open eind karakter, ondanks de inspanningen van de
predikanten.



(Beleid)voornemens
Deze vorm van catechese wordt aangeboden zolang jongeren nog aangeven hieraan
behoefte te hebben, de verwachting is dat deze vorm binnen enkele jaren niet meer
wordt aangeboden.

1.6.3 Youth Alpha


Visie
Youth Alpha is een missionaire werkvorm voor jongeren om te komen tot een open
gesprek over het christelijk geloof.
Er wordt getracht een huiselijke sfeer te creëren, het gezamenlijk houden van de
maaltijd speelt hierbij een cruciale rol.
Doel:
Youth Alpha heeft als doel het met jongeren op zoek gaan naar de betekenis van het
christelijk geloof. Dit doel proberen we te bereiken door met jongeren in gesprek te
gaan over belangrijke levens- en geloofsvragen.
De rol van de leidinggevende zal veelal coachend en ondersteunend zijn om de
gesprekken inhoud en vorm te geven. Om deze rol te vervullen dient de
leidinggevende te beschikken over voldoende inlevingsvermogen.
Doelgroep:
Jongeren in de leeftijd van 16 tot en met ca. 20 jaar.



Inventarisatie van de huidige situatie
Youth Alpha richt zich op jongeren in de leeftijd van 16 tot ca. 20 jaar. Het Youth
Alpha programma is voor meer leeftijden toepasbaar. Echter het blijkt dat deze
leeftijdsgroep het beste op elkaar aansluit.
Het programma betreft 10 avonden (wekelijks) en een weekend. De avond begint met
een gezamenlijke maaltijd waarna een spreker het thema uitlegt. Aansluitend wordt
er in groepen (leiding/deelnemers) gesproken over het thema. De avond begint om
18.30 uur en wordt tegen 21.30 uur afgesloten.
De groep vrijwilligers en deelnemers zijn enthousiast over deze vorm en Youth Alpha
wordt in samenspraak met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aangeboden.



Aandachts- en/of knelpunten
 Het afgelopen seizoen is Youth Alpha niet van start gegaan i.v.m.
onvoldoende deelname. De vraag is of het programma een blijvende plaats
kan behouden binnen het jeugdwerk.



(Beleid)voornemens
 Onderzoek door leidinggevenden en TGJ over de plaats van de activiteit
binnen het Jeugdwerk van de Hervormde Gemeente.
 Duidelijk profileren ten opzichte van catechese en Spirit.

1.6.4 Spirit


Visie
Jongeren geestelijk toerusten door ze een plek te bieden waarin ze, in een
ontspannen en gezellige sfeer, met elkaar na kunnen denken over het geloof en
actuele onderwerpen.
Doel:
Samen onderzoeken wat de Bijbel ons wil leren, zodat het geloof van de jongeren
‘levend’ wordt, ze mogen groeien en worden toegerust, waardoor ze sterker komen
te staan in onze huidige maatschappij.
Doelgroep:
Jongeren vanaf 17 tot en met ca. 25 jaar.



Inventarisatie van de huidige situatie
In het winterseizoen is er op vrijdagavond om de week, van 19.30 uur tot 21.00 uur,
een Spirit avond. De jongeren worden uitgenodigd via de catechesefolder en via het
kerkblad. Jongeren die al eerder bij Spirit waren ontvangen ook een uitnodiging via de
mail. De onderwerpen worden gekozen door de jongeren of door het team. Elke
avond wordt voorbereid door twee of drie teamleden. Er wordt gezorgd voor een
afwisselend programma, waarin er plek is voor gebed, zang, Bijbelstudie en andere
werkvormen, zoals spel, stellingen behandelen etc. Een deel van de avond wordt er in
kleine groepjes nagedacht en gesproken over het onderwerp. Dit alles gebeurt in een
gezellige, open en ontspannen sfeer en er is veel interactie tijdens de avonden. In het
seizoen 2012-2013 is er samenwerking gezocht met Survive van de gereformeerde
kerk die dezelfde doelgroep bedient. Besloten is per 1 januari 2013 samen verder te
gaan onder de naam Spirit. Om beurt wordt er een avond georganiseerd in “De Rank”
of het Gereformeerde centrum waar de jongeren van beide kerken van harte welkom
zijn.



Aandachts- en/of knelpunten
 Letten op groepsvorming in de groep
 Groepsgrootte (totaal aantal deelnemers)
 Alert zijn over hoe je wat overbrengt en hoe het vervolgens wordt opgepakt
 Informeren naar jongeren die wegblijven



(Beleid)voornemens
 Meer aandacht schenken aan de uitnodigingen en de overige punten die
hierboven worden genoemd in acht nemen. De bestaande visie, doel en
werkwijze blijven voortzetten.
 Het duidelijk profileren ten opzichte van catechese en Youth Alpha.

1.6.5 I will Follow


Visie
Doelgroep inleiden en toerusten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis.
Doel:
Doelgroep in catechesevorm inleiden en toerusten om openbare geloofsbelijdenis te
doen en ontvangt onderricht wat het geloofsleven bij het volwassen worden of zijn

betekent. Dit voor zowel op persoonlijk vlak als werkzaam te kunnen zijn in de
gemeente.
Doelgroep:
Jongeren en doopleden vanaf ca. 20 jaar.


Inventarisatie van de huidige situatie
Deze vorm van catechese is sinds het seizoen 2012-2013 gestart. Wekelijks komt men
in het winterseizoen bijeen. Samen met de predikant en jeugdouderlingen worden de
jongvolwassenen toegerust tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Het aantal
deelnemers per jaar is wisselend.



Aandachts- en/of knelpunten
 Openbare geloofsbelijdenis wordt veelal gezien als eindpunt van de
catechese, dit wordt mede versterkt doordat er geen structureel vervolg
wordt geboden.
 Na de periode van catechese is er een groot aantal jongeren wat geen
openbare geloofsbelijdenis doet.



(Beleid)voornemens
 Nu Follow Me en Follow Me next volledig zijn ingevoerd dient het beleid er
op gericht te worden dat jongeren aangespoord worden I Will Follow te
volgen. Na I Will Follow beslissen de jongeren zelf of ze wel of geen openbare
belijdenis van hun geloof afleggen. Het moet dus niet als een verplichting
voelen belijdenis af te moeten leggen wanneer men I Will Follow volgt.
 De TGJ is een voorstander van een opvolging na de belijdeniscatechese. Over
de vorm wordt verschillend gedacht. De HGJB heeft hiervoor bijvoorbeeld
een vorm LEV. Dit is een soort “stagelopen” met één keer per maand een
bijeenkomst om samen te bidden, zingen, Bijbelstudie te doen en ervaringen
uit te wisselen. Dan ga je de jongeren van het passief leren naar actief
meewerken begeleiden. Ook voor jongeren die nog niet kunnen komen tot
het doen van openbare geloofsbelijdenis is dit een mogelijk traject. Tijdens
het komende seizoen wil de TGJ dit, samen met bijvoorbeeld de catechese
leiding en TGO, uitwerken en hiervoor voorstellen doen richting kerkenraad.

1.7 De Spoorzoekers


Visie
Gemeenteleden met een geestelijke en soms ook een lichamelijke beperking in
contact brengen met het evangelie en deel uit te laten maken van onze gemeente.
Doel:
 De doelgroep in contact brengen met het evangelie en het bevorderen van het
contact met elkaar door middel van verhalen, muziek en spel, aangepast aan het
niveau van de doelgroep.
 Gemeenteleden met een geestelijke beperking deel uit te laten maken van onze
gemeente.

Doelgroep:
Volwassenen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld bewoners van de
“Bussinckhof” of woonzorgboerderij “Erve Nienenhoek” maar ook voor
thuiswonenden.


Inventarisatie van de huidige situatie
Om de 14 dagen is er een bijeenkomst op de donderdagavond in het Gereformeerd
centrum. Tijdens deze avonden wordt, door middel van verhalen, muziek en spel, het
evangelie uitgedragen en wordt de band met elkaar verstevigd.
De activiteit wordt zowel vanuit de Gereformeerde als Hervormde kerk financieel
ondersteund door de diaconie. Per seizoen zijn er vanuit de diaconie 2
contactmomenten met de Spoorzoekers.
De leiding draagt zelf de verantwoordelijkheid over structuur, vorm en inhoud van de
activiteit en voorziet zelf in de behoefte aan leidinggevenden.



Aandachts- en/of knelpunten
 De huidige leiding wil de algehele verantwoordelijkheid blijven dragen, hierdoor
kan het voortbestaan van de activiteit in problemen komen als leiding wegvalt.
Wie is er dan verantwoordelijk?
 Er is behoefte aan een vrouwelijke leidinggevende met affiniteit voor de
doelgroep en muzikaal onderlegt.
 Er is geen contactmoment met TGJ wel vanuit de diaconie. Zowel vanuit de TGJ
als de leiding van de Spoorzoekers is dit gewenst.

