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Inleiding 
 
Voor u/jou ligt het nieuwe plan van aanpak van PaKaN! voor de komende drie jaar.  
 
De afgelopen jaren zijn gebruikt om samen met onze jeugdwerker, Thomas Abbes, het jeugdwerk 
nieuw leven in te blazen. Het opbouwen van het tienerwerk heeft hierbij centraal gestaan. Er zijn 
verschillende nieuwe activiteiten gestart, de onderlinge contacten tussen de verschillende 
jeugdwerkonderdelen zijn versterkt en ook de zichtbaarheid van PaKaN! binnen en buiten de 
gemeente is groter geworden.  
 
Met dit plan hopen we het bestaande jeugdwerk te behouden, te verdiepen en verder uit te breiden. 
Binnen PaKaN! is er voldoende ambitie om te werken aan de uitvoering van dit plan, maar tegelijk 
beseffen wij ons maar al te goed dat wij te maken met veel factoren waar wij niet altijd invloed op 
hebben, zoals de opkomst van de jongeren, de betrokkenheid van de ouders en het aantal actieve 
jeugdambtsdragers, vrijwilligers en jeugdwerkers.  
 
Wij hopen en bidden dat God arbeiders zal sturen, want ‘de oogst is groot, maar de arbeiders zijn 
schaars’.  
 
We hebben gekozen voor een compact document waarin de speerpunten, die in overleg met beide 
kerken zijn vastgesteld, nader zijn uitgewerkt. Deze speerpunten vormen de basis voor ons nieuwe 
plan van aanpak.  
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Visie 
 
Onze nieuwe visie is:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met ons jeugdwerk hopen we te bereiken dat de kinderen, tieners en jongeren God en zichzelf beter 
leren kennen, er nieuwe relaties en vriendschappen ontstaan en dat ze ook in hun dagelijks leven 
hun geloof (meer) handen en voeten kunnen geven. 
 
Voortgang plan van aanpak & (tussen) evaluaties  
Dit plan is geschreven door PaKaN! en voor  1 juli 2020 verzonden aan de voorzitters van de 
Gereformeerde en Hervormde Kerk. Begin september zal er een gesprek met een afvaardiging van 
beide kerken en PaKaN! plaatsvinden om dit plan te bespreken. Aan de hand van deze bespreking 
kunnen er nog eventuele wijzigingen worden doorgevoerd. Nadien zal het plan worden verzonden 
aan de kerkenraden van beide kerken en worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst. Tijdens die 
bijeenkomst is er uiteraard nog ruimte voor het stellen van vragen. 
Vervolgens zal er twee keer per seizoen een evaluatiemoment worden gepland met beide kerken. En 
daar waar nodig is vaker. Tijdens deze evaluatie willen we dan terugkijken op, maar ook vooruitkijken 
naar. Hoe is de huidige situatie, wat gaat er goed, wat kan er beter.  
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Speerpunten 

In de afgelopen jaren heeft bij de opbouw van het jeugdwerk het tienerwerk centraal gestaan. Deze 
leeftijdsgroep willen we centraal blijven stellen, maar ook de groep daarboven, de 16+. Deze laatste 
groep willen we activiteiten aanbieden in vervolg op het tienerwerk. Daarnaast hopen we deze groep 
te blijven bereiken of opnieuw te bereiken door middel van een vervolg op de zogenaamde 
Crosspointdiensten.  
 
Ook het jeugddiaconaat is een belangrijk speerpunt. Niet alleen praten over het geloof, maar het 
geloof ook concreet handen en voeten geven, zowel binnen als buiten de kerk. We willen de 16+ 
groep mee laten denken en helpen bij de uitvoering van het jeugddiaconaat.  
 
Daarnaast willen we de komende drie jaar ook vooral inzetten op verbinding. Verbinding tussen de 
verschillende jeugdwerkonderdelen, maar ook de verbinding tussen kerk en gezinnen. Met het 
leggen van contacten en het versterken van verbindingen hopen we dat we tieners, jongeren en 
ouders vast kunnen houden en betrokken kunnen houden bij de kerk.  
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1.PaKaN! 

#1.1 Team & Teambuilding 
De grootte van het team van PaKaN! en de onderlinge verbondenheid zijn cruciaal voor het slagen 
van het plan van aanpak. Gelet op de huidige activiteiten en de nog op te zetten nieuwe onderdelen 
hebben we minimaal twee personen per onderdeel/subgroep nodig. Dit betekent minimaal tien 
PakaN!-leden, naast de voorzitter, secretaris en afgevaardigde DB/KK. In totaal dus twaalf á veertien 
personen.  
Na de zomervakantie van 2020 zijn er nog zeven PaKaN!-leden en we zijn in gesprek met drie 
potentiële nieuwe leden. Het is dus wenselijk dat er een aantal enthousiaste mensen aansluiten.  
Hetzij ambtsdrager, hetzij vrijwilligers die niet in het ambt zitten. 
 
Een goed team zijn én blijven, is van groot belang. Goede teambuilding en toerusting is daarin een 
belangrijk middel. Aan het begin en aan het einde van het seizoen willen we daarvoor ruimte 
vrijmaken.  Om elkaar wel te blijven ontmoeten maar ook te voorkomen dat alle tijd gaat zitten in 
vergaderen zullen we naar een zes-weeks vergaderschema gaan. In tussengelegen periode zal het DB 
bij elkaar komen (fysiek of digitaal)  

 
#1.2 Visie en beleid bewaken 
Aan de hand van onze (nieuwe) visie willen we de reeds bestaande activiteiten bewaken. Eventuele 
nieuwe ideeën voor activiteiten zullen aan de hand van deze visie worden getoetst. Dragen ze 
hieraan bij, dan kunnen ze worden ontwikkeld. Dragen ze hier niet aan bij, dan zullen we deze niet 
oppakken.  
 
In verband met afhankelijkheidsfactoren als opkomst van de doelgroep en inzet van vrijwilligers is 
het moeilijk om kwantitatieve doelen op te stellen. Wij zijn echter van mening dat in de afgelopen 
drie jaren een groot deel van onze doelen behaald is en de kwaliteit van de activiteiten goed is.  
 
#1.3 Connectie naar KK & DBHK & beide kerkenraden & gemeente  
Als PaKaN! vinden wij het belangrijk dat het jeugdwerk een belangrijk onderdeel is van het beleid van 
de kerk, maar ook een zichtbaar onderdeel is binnen de gemeente.  
Om die reden is met ingang van het seizoen 2019/2020 PaKaN! ook vertegenwoordigd in de KK van 
de Gereformeerde kerk en in het DB van de Hervormde Kerk.  Daarnaast ontvangen alle 
kerkenraadsleden de notulen van de door ons gehouden vergaderingen.  
Om de relaties nog verder te versterken zullen we beide voorzitters van de kerkenraden geregeld 
uitnodigen om een vergadering van PaKaN! bij te wonen. 

 
#1.4 Connectie predikanten GK & HK 
Verbinding en betrokkenheid bij het jeugdwerk zijn van essentieel belang. Om die reden zouden wij 
dan ook graag zien dat er vanuit beide kerken één predikant structureel verbonden is c.q. deel 
uitmaakt van PaKaN! Op dit moment is ds. Hans Baart structureel verbonden aan PaKaN! namens de 
GK. Vanuit de HK zal de nieuwe predikant structureel aan ons verbonden worden. We vinden het 
belangrijk dat ook andere predikanten zichtbaar verbonden zijn met het jeugdwerk. Op dit moment 
zien we ds. Kest Jelsma betrokken bij het jeugddiaconaat en ds. Karel Hazeleger bij de catechisatie. 
Wij hopen dat deze werkwijze en samenwerking zijn voortzetting behoudt ten opbouw van de 
gemeente en de onderlinge verbinding met elkaar. Het is onze wens om tweemaal per jaar een 
gezamenlijk overleg te hebben met alle predikanten en de voorzitters van beide kerken. 
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#1.5 Zichtbaarheid  
De zichtbaarheid van PaKaN! is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Gemeenteleden weten ons 
steeds beter te vinden, weten wie we zijn en waar we ons mee bezig houden. Zichtbaarheid blijft 
voor ons een aandachtspunt, dit willen we vasthouden en uitbreiden. Concreet denken we hierbij 
aan het plaatsen van berichten/filmpjes op de beamer tijdens de kerkdiensten, maar ook het gebruik 
van Social Media en een tweewekelijks bericht in Kerkvensters.  
Om de zichtbaarheid van PaKaN! ook tijdens en rondom de diensten te vergroten, zou het mooi zijn 
dat onze jeugdambtsdragers juist ingeroosterd worden bij diensten die gericht zijn op of bestemd zijn 
voor onze doelgroep (doopdiensten, kind- en schooldiensten, enz.)  
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2. Kinderwerk (tot 12 jaar) 
#2.1 Onderwijs (geloven)  
Uit onderzoek is gebleken dat de leeftijd van  4 tot 12 jaar wordt gezien als “de gouden jaren” wat 
betreft kennisoverdracht en dergelijke. Als PaKaN! zouden we hier graag wat mee willen gaan 
doen.  
Er zijn een aantal ideeën genoemd zoals basiscatechese, een kinderbijbelclub en een kinderdienst 
voor de groepen 7 en 8, als voorbereiding op de tienerdienst. Wat het laatste betreft willen we  
kijken of we dit in overleg met de kindernevendienst vorm kunnen gaan geven.  
 
#2.2 Njoy Club (kinderclub Ommen op vrijdag) 
Tot en met dit seizoen (2019/2020) werd er iedere vrijdagavond door een enthousiaste groep 
mensen club gegeven. Een groot aantal van hen heeft na vele jaren trouwe inzet afscheid genomen. 
Er is dus behoefte aan nieuwe leiding voor de club. Tegelijkertijd zijn we aan het kijken of club 
wellicht een andere invulling moet krijgen en of het een optie is om één keer per twee weken club 
te organiseren. Dit zal uiteraard in overleg gaan met de leiding die volgend seizoen wel club blijft 
geven. 
 
#2.3 Wiki Club (club Witharen) 
De WikiClub bestaat uit een enthousiaste groep kinderen (ongeveer 20), afkomstig uit Witharen, 
Vinkenbuurt, Ommerkanaal en omstreken. Zij komt iedere dinsdagavond bijeen in Gebouw Irene te 
Witharen.  
 
#2.4 Kindernevendienst 
De Kindernevendienst opereert zelfstandig. Als PaKaN! zijn we uiteraard wel met hen verbonden. In 
de komende periode hopen we die betrokkenheid te kunnen vergroten en ook een brug te kunnen 
zijn tussen de kindernevendienstcommissies van beide kerken.   
In overleg met beide commissies zullen we kijken of het eventueel mogelijk is om voor de groepen 
6 en 7 iets te organiseren wat beter bij die leeftijdsgroep aansluit en ook een goede voorbereiding 
is op de tieneractiviteiten (zie punt 2.1) 
 
#2.5 Doelgroep diensten  
Zowel binnen de Gereformeerde kerk als bij de Hervormde kerk worden er jaarlijks verschillende 
diensten georganiseerd, speciaal gericht op kinderen en gezinnen. 
Gereformeerde kerk: 

➢ Kerk op schoot dienst 
➢ Kerk en school dienst 

Hervormde kerk: 
➢ Jonge gezinnendienst  
➢ Dopelingenzondag  
➢ Kerk en school dienst  

Daarnaast wordt er + drie keer per jaar een Kliederkerk georganiseerd. 

Als PaKaN! vinden we het belangrijk dat alle vormen van diensten in beide kerken worden 
aangeboden en in overleg met de predikanten zouden we hier dan ook graag een verbindende 
factor in willen zijn.  

 
 

  



Plan van Aanpak PaKaN! 2020 – 2023                                                                                     Pagina 8 van 16 
 

#2.6 Kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’ 
Het kinderkoor is een zelfstandig orgaan waar kinderen kunnen zingen en leren zingen. Het 
kinderkoor is een prachtig instrument waar kinderen die de kerkdiensten veel bezoeken, maar ook 
randkerkelijke kinderen komen om met elkaar christelijke liedjes te zingen. Het Kinderkoor treedt 
regelmatig op bij diensten die geschikt zijn voor kind en gezin. Een positief en bijkomend effect is 
dat ouders de diensten bezoeken waarin hun kind in het Kinderkoor zingt. Ook opa’s, oma’s en 
andere familieleden komen graag naar deze diensten. Wij hopen in de toekomst door het kind, de 
ouders en de oudere generatie met elkaar te verbinden. Het Kinderkoor is in onze ogen een mooi 
voorbeeld van hoe dit in zijn werk gaat.  

 
#2.7 Activiteiten binnen het kinderwerk 
Om  de onderlinge verbondenheid tussen de verschillende jeugdwerkonderdelen te versterken, is 
het volgens ons goed om een aantal activiteiten te organiseren waar de kinderen/tieners elkaar 
kunnen ontmoeten. Dit eventueel in overleg met de leiding van de clubs en 
kindernevendienstcommissies. Dit kunnen één of meerdere activiteiten per seizoen zijn. Te denken 
valt aan het organiseren van een zomermarkt of gezamenlijk naar een film gaan. 
 
 

Samen op weg dus, juist wat betreft het kinderwerk. 
 

 
 

3. Tienerwerk (12-16 jaar) 
Het tienerwerk bestaat uit catechisatie, tienerclub en tienerdienst. Daarnaast zijn er af en toe nog 
andere activiteiten.  
 
#3.1 Catechisatie/Follow Me  
Catechisatie is een belangrijk onderdeel van het tienerwerk. “Leren” staat hierbij centraal. Niet 
alleen kennisoverdracht, maar ook het gesprek over het leven en beleven van het geloof. In 
Ommen gebruiken we daar een aangepaste versie van Follow Me voor. De inhoud wordt passend 
gemaakt voor PKN Ommen. Catechisatie wordt één keer per twee weken georganiseerd. Het eerste 
deel van de avond wordt een stukje verdieping gegeven, in  het tweede deel is er ruimte voor 
gesprek en verwerking. Dit laatste gebeurt in kleine groepen onder leiding van een vaste mentor.  
Ds. Karel Hazeleger verzorgt het eerste gedeelte van de avond.  
 
Ook in Witharen wordt er iedere twee weken catechisatie gegeven. Voor het nieuwe seizoen zijn 
we nog op zoek naar een nieuwe catecheet. Als PaKaN! vinden we het belangrijk dat ook daar de 
methode Follow Me zal worden gebruikt, al dan niet in een aangepaste vorm omdat je in Witharen 
niet in kleine groepjes uiteengaat. Als beide groepen met dezelfde methode werken is het voor 
jongeren ook makkelijker om de overstap te maken naar de andere groep en je zorgt op die manier 
ook voor een stukje verbinding tussen beide groepen. 
 
#3.2 Tienerclub 
De tienerclub is een laagdrempelige activiteit binnen het tienerwerk, waarbij relaties en 
gezelligheid voorop staan. Er is zeker aandacht voor God en geloven, maar de nadruk ligt hier meer 
op een stukje onderlinge verbondenheid. Tienerclub wordt één keer per twee weken op de 
vrijdagavond gehouden en er wordt gebruik gemaakt van de methode Rock Solid van Youth for 
Christ. 
 

  



Plan van Aanpak PaKaN! 2020 – 2023                                                                                     Pagina 9 van 16 
 

 
#3.3 Tienerdienst 
De afgelopen jaren is steeds meer gebleken dat de reguliere kerkdiensten niet voldoende 
aansluiten bij de belevingswereld van tieners. Om die reden zijn de tienerdiensten gestart. Een 
dienst volledig gericht op tieners in aangepaste vorm. Er wordt gestart met een gezamenlijk ontbijt 
en daarna volgt de dienst met verschillende werkvormen zoals muziek, filmpjes, inleiding, 
gespreksopdrachten, een quiz enz.  Het leven en beleven van het geloof staat centraal, net als een 
stukje kennisoverdracht en het verdiepen van de onderlinge relaties. 
 
#3.4 Activiteiten  
Naast structurele activiteiten worden er ook andere activiteiten georganiseerd. Deze zijn vaak 
doelgroepoverstijgend en kunnen spontaan ontstaan (maar ook weer jaarlijks terugkeren). Te 
denken valt aan bijvoorbeeld de Paaswake, een bezoek aan de EO Jongerendag, of een uitje naar de 
film. 
 
#3.5 Scenario 2020-201 
Voor het seizoen 2020-2021 is er een tekort aan leiding in het tienerwerk. Daarnaast moeten we 
ook rekening houden met verschillende coronamaatregelen. Direct na de zomervakantie zullen we 
beter kunnen inschatten wat er wel of niet mogelijk is. 
Onze voorkeur gaat uiteraard uit naar het format zoals we dat de afgelopen jaren ook hebben 
gehanteerd, maar zo nodig werken we een noodscenario verder uit.  
 

 
4. 16+ jeugdwerk 
#4.1 Motivatie 
De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het tienerwerk. Veel tieners zijn bereikt en actief 
betrokken bij het tienerwerk. Nu zien we  dat een aantal van hen eigenlijk te oud zijn geworden 
voor de huidige activiteiten. Wel vinden we het ontzettend belangrijk om deze groep vast te 
houden en activiteiten aan te bieden die passen bij hun leeftijd. 
 
#4.2 Plan 
Het plan is om de tienerdienst gezamenlijk te starten en samen te ontbijten. Vervolgens zal de 
groep gesplitst worden in een 16+ en een 16- groep. Op deze manier hopen we beide 
leeftijdsgroepen beter te kunnen bereiken en is er meer ruimte voor verdieping. 
In de tweede helft van het seizoen zouden we graag voor 16+ Youth Alpha willen organiseren zodat 
daaruit een 16+ gespreksgroep/groeigroep voortkomt. Daar zal jaarlijks terugkerend de Youth 
Alpha voor nieuwe jongeren worden aangeboden en tegelijkertijd op vaste tijden een 
contactmoment voor de gehele groep. Een mooie leidraad daarbij zou kunnen zijn om een preek te 
bespreken die de week daarvoor in één van beide kerken te horen is geweest. We willen de 
verbinding zoeken tussen de jeugd en de kerk om zo de kloof tussen jongeren en de gemeente te 
verkleinen.  
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5. Diensten (vervolg Crosspointdiensten) 
#5.1 Motivatie 
In december 2019 heeft de Crosspointcommissie aangegeven te stoppen. Wij willen gaan kijken of 
we deze vieringen het komende seizoen vorm kunnen gaan geven, naast de reguliere kerkdiensten. 
Omdat vanwege corona er de komende tijd minder mensen in de kerk terecht kunnen zou het mooi 
zijn dat hierdoor extra diensten aangeboden kunnen worden. 
 
#5.2 Doelgroep en Kaders 
Veel gemeenteleden vonden het prettig om naar de Crosspointdiensten te gaan. Daarom is het idee 
om naast de reguliere diensten een andere vorm aan te bieden die, naar wij verwachten, 
voornamelijk gericht zal zijn op jongeren, gezinnen, dertig- veertigers en gemeenteleden  die op 
zoek zijn naar een nieuwe vorm van kijk zijn.  
 
#5.3 Plan 
Zie bijlage 2 voor uitwerking plan  
 
 
 

6. Gezinnen 
#6.1 Meet and Greet 
Drie jaar geleden is een start gemaakt met de ‘Meet and Greet’ voor gezinnen. Deze bijeenkomst  
vindt drie á vier keer per jaar plaats op de zondagochtend,  na kerktijd. Er wordt een thema rondom 
geloofsopvoeding besproken. De  ene keer doet het gezin dit met elkaar en een andere keer gaan 
de ouders onderling in gesprek. De jongeren volgen dan een gelijkwaardig programma met elkaar. 
De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch waarvoor ieder gezin zelf iets meebrengt. 
 
#6.2 Overig 
PaKaN! is van mening dat de geloofsopvoeding van het kind in de basis binnen het gezin ligt. De 
ouders zijn verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding. De kerk en het jeugdwerk zijn een 
aanvulling hierop. De praktijk leert ons echter dat ouders het niet altijd eenvoudig vinden en 
PaKaN! wil hen hierbij graag ondersteunen.  

 
 
 

7. Jeugddiaconaat   
#7.1 Motivatie 
Ervaring heeft ons geleerd dat jongeren liever doen, dan praten. In onze visie staat daarom ook de 
zin:  ‘het geloof te laten beleven én uit te dragen’. Om dit te realiseren zal een begin gemaakt 
worden met  jeugddiaconaat. Er zullen diaconale activiteiten georganiseerd worden waarbij de 
jongeren hun handen uit de mouwen kunnen steken en anderen kunnen helpen.  
Omzien naar elkaar! 
 
#7.2 Plan  
In augustus/september 2020 hopen we het nieuwe jeugddiaconaatplan te schrijven.  
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8. Locatie 

#8.1 Een grote wens 
PaKaN! heeft een grote wens en dat is een eigen locatie. Een vaste plek, ingericht door en voor de 
jeugd. Een plek waar de jeugd graag komt, omdat het ‘hun ruimte’ is. Een groot aantal van ons 
herinnert zich nog maar al te goed de gezelligheid van de ‘soos’ waar ze vroeger naar toe gingen.  
Om de ruimte multifunctioneel te kunnen gebruiken (denk bijvoorbeeld aan kindernevendienst, 
kinderoppasdienst HG, koffiedrinken, etc.)  gaat de voorkeur uit naar een pand met meerdere 
ruimtes, zodat deze specifiek voor de doelgroep ingericht kunnen worden.  

 
 

 

9. Haalbaarheid  
#9.1 Wat is haalbaar? 
Het plan laat zien dat wij veel plannen hebben, maar dit wil nog niet zeggen dat dit ook allemaal 
haalbaar is. PaKaN! is verantwoordelijk voor het jeugdwerk, maar voor de uitvoering  hiervan zijn 
wij afhankelijk van de gemeente. Als de gemeente niet in beweging komt kunnen wij onze plannen 
niet realiseren. Wij zullen daarom de komende tijd actief op zoek blijven gaan naar nieuwe leden 
voor PaKaN! maar ook naar gemeenteleden die hun liefde voor God met onze jeugd willen delen en 
handen en voeten willen geven aan het samen gemeente zijn. 
 
 
 

10. Rol Jongerenwerker  
#10.1 Algemeen  
Als PaKaN! zijn wij verantwoordelijk voor het jeugdwerk. De jongerenwerker (Thomas Abbes) heeft 
binnen PaKaN! de rol van meespelend coach. Daar waar mogelijk coacht hij PaKaN’ers en 
vrijwilligers en waar nodig speelt hij mee. Activiteiten die goed lopen zal de jeugdwerker 
afbouwend loslaten. 
 
 
  

11. Verwachtingen & Kosten  
#11.1 Verwachtingen  
PaKaN! heeft een grote rol binnen het kerkenwerk en wil dit graag gezamenlijk met de beide 
kerkenraden en predikanten oppakken. Transparantie en vertrouwen zijn belangrijke woorden voor 
ons en relatie is het sleutelwoord in het jeugdwerk. We vinden het belangrijk dat de gemeente 
achter ons staat, zodat we ons werk in vertrouwen uit kunnen voeren. Om het plan te laten slagen 
vinden wij het belangrijk om laagdrempelig te overleggen.  
 
#11.2 Kosten  
De begroting voor 2020-2021 wordt aangepast naar aanleiding van het plan van aanpak. Wij 
hebben geen zicht op de exacte uitgaven van ieder onderdeel van PaKaN!. Voor het opstellen van 
een realistische begroting hebben we een overzicht van de uitgaven van de afgelopen jaren nodig, 
gespecificeerd per onderdeel van het jeugdwerk . Indien mogelijk ontvangen wij graag twee keer 
per jaar een dergelijk overzicht, zodat wij ons uitgavenpatroon goed kunnen monitoren. 
Begroting voor seizoen 2020-2021 zal zo spoedig mogelijk nagezonden worden.  
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12. Corona aanpak 2020-2021 
In verband met de coronamaatregelen is nog veel onzeker. De kans is groot dat we lange tijd rekening 
moeten houden met de 1,5 meter-maatregel en een beperking van het aantal personen in een ruimte.  
 
Wij houden daarom rekening met 3 scenario’s:  
#Scenario 1 
Alles kan weer gewoon opgepakt worden. 
 
#Scenario 2  
Door verscherping van de maatregelen zijn alleen online activiteiten mogelijk. 
 
#Scenario 3  
Er moet gezocht worden naar aanpassing van de activiteiten, rekening houdend met de 1,5 meter-regel. 
 
PaKaN! heeft voor alle scenario’s plannen bedacht en zal na de zomer bekijken waarmee we 
kunnen starten.  
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Bijlage 1: Samenvatting plan van aanpak PaKaN!  2020 – 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Speerpunten:  

o Relationeel tienerwerk (12 - 16 jaar) behouden, continueren en verdiepen 
o Vervolg aanbieden op het tienerwerk (16+) door middel van verdieping catechisatie, 

10erDienst, 10erClub, gespreksgroep, meehelpen jeugddiaconaat, meenemen in het vervolg 
op de CrossPoint diensten 

o Brug slaan tussen de oudere basisschoolkinderen en het relationeel tienerwerk (10 - 12 jaar)  
o Geloofsopvoeding aanbieden (v.a. 4 jaar) door middel van basiscatechisatie, kinderbijbelclub, 

kinderdienst 
o Doelgroepen diensten (gericht op kinderen en gezinnen) PKN-breed aanbieden en verdelen 
o Verbinding leggen tussen jonge gezinnen en de kerk door middel van Meet & Eat 

bijeenkomsten, vervolg CrossPointdiensten  
o Ondersteuning bij geloofsopvoeding aanbieden aan ouders, ook grootouders betrekken 
o 20ers en 30ers betrekken bij ontwikkelingen en enthousiast maken voor relationele 

ontmoetingsvormen, waarin zij zich vrij voelen hun geloof te leven, beleven en uitdragen 
naar elkaar.  

 
Interne speerpunten:  

o PaKaN! bezetting van 12 á 14 ambtsdragers / jeugdvrijwilligers 
o Netwerk rondom PaKaN! van actieve en oproepbare vrijwilligers binnen elk jeugdwerk 

onderdeel  
o Verbinding verbeteren tussen de verschillende jeugdwerkonderdelen binnen PaKaN! 
o Een goed team zijn en blijven door middel van toerusting en teambuilding 
o Zichtbaarheid en aanbod van PaKaN! vergroten door middel van actieve tweewekelijkse 

publicatie. 
o Korte lijnen en afstemming tussen PaKaN!, de KK, het DB, de predikanten en beide 

kerkenraden. 
 
Doelgroep: 

o Jongeren en (jonge) gezinnen  
o Mensen die zich verbonden voelen met de HK en GK maar zich minder goed kunnen vinden 

in de traditionele en/of huidige vorm van de kerkdiensten.  
 

Rol van de jongerenwerker:  
o Meespelende coach  

  
Kaders en haalbaarheid:  

o Het plan staat of valt met het aantal enthousiaste vrijwilligers binnen PaKaN! en de 
gemeente. 
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Bijlage 2: Plan @Eleven  
 

Plan nieuwe vorm van kerkzijn  

 

Na het stopzetten van de Crosspointbijeenkomsten zijn we samen met de huidige leden van de 

Crosspointcommissie en een aantal nieuwe mensen op zoek gegaan naar een nieuwe vorm van kerk 

zijn.  

Dit plan betreft een werkplan, een pilot. Aan het plan kan worden geschaafd, kunnen wijzigingen 

worden doorgevoerd en/of zaken achterwege worden gelaten. Aan de hand van dit plan hopen we 

de komende tijd invulling te geven aan een andere manier van samen kerk zijn.  

Kernwaardes 

Uit een aantal brainstormsessies zijn de volgende kernwaardes naar voren gekomen waar we met 

elkaar mee aan de slag willen. 

Dit zijn:  

- samen kerk zijn en samen kerk zijn beleven 

- groeien in relaties, in geloof, maar ook in gemeenschap 

- ontmoeting met God en met elkaar 

- leren (toegankelijk onderwijs aansluitend bij deze tijd) 

- groeien in wijsheid (toegepaste kennis)  

Deze kernwaardes passen goed in de nieuwe visie van PaKaN!, namelijk dat jongeren (en in dit geval 

ook de generatie daarboven) God, elkaar én zichzelf (beter) leren kennen en vanuit die relaties 

Geloof Leven, Beleven en Uitdragen.  

Organisatiestructuur  

Om zoveel mogelijk mensen te betrekken, kiezen we voor een 

platte organisatiestructuur. Organiseren met en voor elkaar en 

daardoor dus een gedeelde verantwoordelijkheid. Op deze wijze 

hopen we samen een gemeenschap te kunnen vormen waaraan 

iedereen zijn of haar steentje kan en mag bijdragen. Voor de 

praktische zaken zal een kernteam worden aangesteld.  

Door de platte organisatiestructuur wordt er een open karakter 

gecreëerd, waarin ruimte is voor eigen initiatieven binnen de 

gemeenschap. Hierdoor worden mensen/bezoekers actief 

betrokken. Tegelijkertijd wordt er zo voorkomen dat er een zware 

organisatorische last gedragen moet worden door een kleine groep mensen. 
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 Naam en logo 

Van af nu willen we samenwerken onder onze nieuwe naam: “@Eleven” (voorlopige logo:) 

 

 

 

 

 

 

 

Invulling 

Ons doel is niet om de Crosspointbijeenkomsten nieuw leven in te blazen.  Er is bewust gekozen voor 

een andere vorm. Een interactieve vorm waarin mensen elkaar ontmoeten en  leren en ontdekken 

hoe onderwijs toe te passen is in het dagelijks leven. Het basisprogramma zal er als volgt uit zien:  
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Doelgroep 

Wij richten ons op de doelgroep jongeren 16+, gezinnen, mensen in de leeftijd van 20-30 én iedereen 

die belangstelling heeft voor deze vorm van samen kerk zijn.  

Tijdstip, locatie en frequentie 

Gekozen is om te starten om 11:00 uur. Dit is een bewuste keuze geweest. Op deze manier is het 

mogelijk om zowel een reguliere kerkdienst als de Elevenbijeenkomst bij te wonen. Gelet op de 

aanvangstijd lijkt ons het Hervormd Centrum de meest geschikte locatie. 

In eerste instantie kiezen we ervoor om elke 14 dagen bij elkaar te komen. Om een gemeenschap op 

te kunnen bouwen, zal je elkaar frequent moeten en kunnen ontmoeten. Of dit haalbaar is gaan we 

de komende tijd ontdekken.  

Na startzondag (27 september 2020) hopen we van start te gaan met @Eleven. 

Toekomst  

Wanneer de gemeenschap vorm begint te krijgen, hopen we het vervolgplan vorm te kunnen geven. 

Naast de reguliere ontmoetingen is het de bedoeling dat deelnemers elkaar ook in kleine groep gaan 

ontmoeten. Er worden “connectgroepen” opgestart. Een kleine groep van mensen die extra 

betrokken zijn bij elkaar en die samen ook op zoek gaan naar een stukje verdieping. Hoe een en 

ander verder vorm gaat krijgen zal te zijner tijd bekeken worden. 

Onderwijs 

Toegankelijk onderwijs vanuit Gods woord is een belangrijke pijler. Dit betekent dat we onze eigen 

predikanten zullen benaderen om ons hierbij te helpen, maar ook externe sprekers zullen uitnodigen 

om een stukje onderwijs te verzorgen. Daarnaast bestaan er contacten met een gemeente in Almelo 

die al langere tijd op deze wijze vormgeeft aan het samen kerk zijn. Zij brengen een stukje ervaring 

mee en kunnen ons ondersteunen bij het verder vormgeven van een en ander. 

Team 

Het team bestaat uit voormalig Crosspoint groep aangevuld met nieuwe mensen. 

Corona maatregelen 

- nog invulling aan geven – (vervolg begin september)  

Pilot 

Bovenstaand plan is een pilot. Het is een traject waarin we samen op zoek willen gaan naar een 
nieuwe manier van kerk zijn. Gaandeweg zullen we ongetwijfeld moeten schaven aan het een en 
ander, maar we vertrouwen erop dat God ons hierin zal leiden.  

Een nieuw traject biedt andere mogelijkheden, maar kan soms ook weerstand oproepen.  

Gebed is hierbij onmisbaar, maar ook steun en vertrouwen vanuit de kerkenraden om te kunnen 

onderzoeken en te experimenteren.  

Wij hopen met dit plan een nieuwe impuls te kunnen geven aan het gemeenteleven en het samen 

kerk zijn binnen de PKN Ommen en dat mensen op deze manier God, elkaar én zichzelf (beter) gaan 

leren kennen!  

 
 


