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Inleiding

Kinderevangelisatie, een eerste indruk.

Het doel van kinderevangelisatiewerk is buitenkerkelijke kinderen in aanraking 
te brengen met Gods Woord. Dit is niet een door mensen bedacht doel, maar 
een door de Heere aan de kerk gegeven opdracht. Een opdracht die natuurlijk 
betrekking heeft op de volwassenen in deze wereld, maar zeker ook op de 
kinderen. Uiteindelijk gaat het daarbij om de uitbreiding van Zijn Koninkrijk en 
de eer van Zijn Naam. 

Vanuit onze gemeenten vindt het kinderwerk op verschillende manieren plaats. 
Het meest gebruikelijke is de kinderclub, waar basisschoolkinderen een Bijbelse 
vertelling horen, samen zingen en een verwerking maken. Vaak komen deze 
clubs iedere week samen. In de vakantieperiode wordt op veel plaatsen ook een 
Vakantie-Bijbel-Week gehouden. Dan wordt een aantal dagen een clubactiviteit 
georganiseerd, vaak rondom een centraal thema.

Ook wordt er in sommige gemeenten aan tienerwerk gedaan. Er wordt geprobeerd 
aan de oudere kinderen, die de kinderclub ontgroeid zijn, de Bijbelse boodschap 
over te brengen door middel van een speciaal op hun leeftijd gericht programma. 

Het kinderwerk is in onze gemeenten meestal ingebed in het evangelisatiewerk 
van de plaatselijke gemeente. Als het goed is, is er dan ook sprake van een nauwe 
samenwerking met de kerkenraad en de plaatselijke evangelisatiecommissie. 
Ook gebeurt kinderevangelisatie vanuit een Bijbelcentrum of een classicale 
commissie.  Landelijk vindt ondersteuning plaats door de Landelijke Werkgroep 
Jeugdevangelisatie, die verantwoording aflegt aan het Deputaatschap voor 
Evangelisatie.

We wensen je van harte Gods zegen toe bij de mooie opdracht om het Woord van God 
door te geven aan onkerkelijke kinderen.

Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie   
Februari 2014
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Hoofdstuk 1
Bijbelse noties

Kinderevangelisatiewerk: een Bijbelse opdracht

De opdracht tot het evangelisatiewerk ligt in Gods Woord. De Heere Zelf hield 
Zijn discipelen voor dat zij een lichtend licht en een zoutend zout moesten zijn. 
Hij heeft tot Zijn discipelen gesproken dat zij moesten uitgaan om het Evangelie 
te verkondigen. Wat een wonder dat de Heere Zijn opdracht hierin niet heeft 
beperkt tot het Joodse volk, of tot een bepaalde bevolkingsgroep! Nee, Zijn 
Woord moest gebracht worden aan alle creaturen. De opdracht die de apostelen 
hebben gekregen, geldt ook voor de kerk, voor Zijn gemeente.
Ook voor de gemeente van vandaag ligt de roeping om de naaste voor Christus 
te winnen. Nadrukkelijk omdat de Heere het ons vraagt, maar óók omdat het 
zielenheil van onze naasten op het spel staat. Ook van kinderen die misschien nog 
nooit hebben gehoord van die ene Naam Die onder de hemel is gegeven. Die Naam 
waardoor zij zalig kunnen worden. 

De kinderen nemen zowel in het Oude, als in het Nieuwe Testament een eigen 
plaats in. De kinderen worden nadrukkelijk bij Gods verbond betrokken. Eerst 
door de besnijdenis, daarna door de doop. De ouders hadden (en hebben) de 
uitdrukkelijke taak hun kinderen Gods Woord te onderwijzen en te vertellen van 
Gods grote daden. De Heere Jezus Zelf stelde tijdens Zijn omwandeling de kinderen 
aan de volwassenen ten voorbeeld en zegende hen. Zou de opdracht tot het 
evangelisatiewerk dan niet gelden voor de kinderen? 

Nu betekent het bovenstaande niet in de eerste plaats dat wij allemaal activiteiten 
moeten ontplooien om zo onze naaste en de kinderen van onze naasten van de Heere 
te vertellen. Van een eenvoudig Godvruchtig leven gaat vaak meer uit dan van allerlei 
drukke bezigheden. Van het grootste belang is immers of wij de Heere zelf ook mogen 
dienen in oprechtheid en in waarheid. Dat is geen vrucht van eigen akker. De Heere 
Zelf moet ons dat leren. Toch neemt dat niet weg dat de Heere ook het kinderclubwerk 
wil gebruiken om Zijn Naam te verheerlijken. Dat besef maakt klein en ootmoedig. Dan 
ervaren we ook eigen tegenstribbelen en onmacht. Maar anderzijds geldt dan ook dat 
de Heere kracht geeft aan de machtelozen en moed aan de moedelozen. 
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Hoofdstuk 2
Wie zijn de kinderen eigenlijk?

Zoals in de inleiding beschreven staat, is het doel van het kinderevangelisatie-
werk om buitenkerkelijke kinderen in aanraking te brengen met de boodschap 
van Gods Woord. Kinderen die nog nooit gehoord hebben van die ene Naam 
Die onder de hemel gegeven is, door welke zij moeten zalig worden (Hand. 
4:12). Elk kind heeft zijn eigen (culturele) achtergrond, maar allemaal hebben 
ze hetzelfde nodig; een nieuw hart. Dat staat centraal in het clubwerk. Om aan 
kinderevangelisatie te doen op de club is het nodig om de kinderen te (leren) 
kennen en op de hoogte te zijn van hun leefwereld. 

Cultuur 

De kinderen die op de club komen, hebben elk hun eigen culturele achtergrond. 
Die achtergrond zal meestal anders zijn dan in welke wij als teamleden opgegroeid 
zijn. Het is goed om dat te beseffen. Op de club is vaak een afspiegeling te zien van 
de diversiteit aan culturen die in de wijk aanwezig is. Cultuur komt onder andere 
tot uiting in de geldende normen en waarden, religie, opvoeding, eetgewoonten, 
tradities en bepaalde omgangsvormen.  De culturele achtergrond bepaalt voor een 
deel het gedrag en de houding van de kinderen. Het is nodig om je als teamlid  te 
verdiepen in de cultuur waarin de kinderen opgroeien. Hierdoor zal hun gedrag 
beter te begrijpen zijn en zijn we beter in staat om ons in hen te verplaatsen. Als je 
dit niet doet, is de kans om fouten te maken groot. Bijvoorbeeld als datgene wat je 
zegt of doet, anders wordt begrepen dan je hebt bedoeld. Wat cultuur betreft vragen 
kinderen van allochtone afkomst en moslimkinderen onze specifieke aandacht op de 
club. 

Kinderen van buitenlandse afkomst

Ervaring leert dat op de clubs veel kinderen komen van allochtone afkomst. Vaak 
heeft dat te maken met het karakter van de wijk waar kinderevangelisatie gehouden 
wordt. De zogenaamde achterstandswijken bestaan meestal voor een groot deel uit 
gezinnen van buitenlandse afkomst. In het clubwerk hebben we te maken met kinderen 
van allochtonen die al heel lang in ons land wonen (denk aan Turkse en Marokkaanse 
immigranten). Hoewel soms al meerdere generaties in Nederland wonen, blijft het land 
van herkomst vaak een grote rol spelen in de cultuur waarin het kind opgroeit. Als we 
ons wat verdiepen in de kenmerken van de cultuur van een land van herkomst, zal dat 
helpen om beter aan te sluiten bij de kinderen, maar zeker ook bij de ouders. 

Allochtone kinderen hebben te maken met een leven tussen twee culturen. Juist deze 
kinderen worstelen met vragen over hun identiteit. Voor hen kan het heel moeilijk zijn 
om in zo’n situatie op te groeien. Ouders zijn vaak nog sterk verbonden met de cultuur 
van het land van herkomst. De kinderen maken op school en in de samenleving kennis 
met de Nederlandse taal en cultuur. Zij beheersen het Nederlands soms  beter dan hun 
ouders. Ze nemen snel gewoonten van hun vrienden over, wat thuis tot spanningen kan 
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leiden. Op school leren  kinderen zelfstandig te zijn en kritisch na te denken, zodat zij later hun eigen 
keuzes kunnen maken in het leven. Thuis leren zij het tegenovergestelde. Daar leren ze respect en 
ontzag te hebben voor traditie en gewoonten. Deze waarden horen thuis bij de opvoeding waarin 
onderdanigheid, ontzag en respect vaak een grote rol spelen. Aan de kinderen wordt geleerd wat hun 
plaats is in gezin en familie. Er is sprake van een duidelijke hiërarchie. De man/vader is het hoofd 
en gezagsdrager. Ook de grootouders hebben een grote invloed op het gezin. Als teamlid zul je altijd 
met deze gezagsverhouding rekening moeten houden. In de opvoeding speelt de kennis van de 
familiehistorie een grote rol. De kinderen wordt geleerd hoe men zich gedraagt in familieverband. 
Familieverplichtingen zijn heel dominant in het maatschappelijke leven. Respect voor ouderen en 
allen die over je gesteld zijn, wordt sterk benadrukt.  

Een andere groep betreft kinderen van asielzoekers. Kinderen van vluchtelingen kunnen door alles 
wat zij hebben meegemaakt zich vaak moeilijker concentreren, ze zijn sneller onzeker en soms 
wantrouwend. Een vertrouwde sfeer en echte hartelijkheid zijn voor hen heel belangrijk. 

Het werk onder de allochtone kinderen is mooi, maar soms ook moeilijk en in ieder geval heel 
verantwoordelijk werk. Het gaat over het zielenheil van hen waaronder wij mogen werken. Dit 
besef moet er zijn in ons werk. Dat vraagt van ons liefde en bewogenheid.

Kinderen met een moslimachtergrond

Veel kinderen van buitenlandse afkomst zijn moslim. Het is belangrijk om iets te weten van 
hun cultuur en godsdienst.  De accenten van de normen en waarden in de opvoeding bij 
moslimkinderen verschillen sterk met die van de westerse samenleving. Vanwege hun culturele 
en godsdienstige achtergrond vraagt het evangelisatiewerk onder moslimkinderen een 
specifieke aanpak. Zonder afbreuk te doen aan het Evangelie is het nodig hier op een goede 
manier rekening mee te houden. Het is in de relatie met kinderen en volwassenen  uit een 
andere cultuur nodig te beseffen dat in allerlei opzichten onze cultuur heel anders is dan die 
van de ander. Dat mogen we niet negeren! Daarbij moeten we proberen ons in te leven in de 
leef- en denkwereld van de ander. Zaken die kinderen of hun ouders kunnen kwetsen moeten 
we zoveel mogelijk vermijden. Inleven betekent niet dat we ons helemaal hoeven aan te 
passen. In onze levenswandel moet te zien zijn welke God wij dienen. 

In de hieronder genoemde brochure Kinderwerk en moslimkinderen wordt duidelijk 
omschreven wat het inhoudt om onder moslimkinderen te werken. Ook worden er praktische 
tips aangereikt die gebruikt kunnen worden in het werk.

 
Tip: Bij de stichting Evangelie en Moslims is een brochure  
te bestellen of te downloaden onder de titel:  
Kinderwerk en moslimkinderen.
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Gezinssituatie

Als teamlid krijg je te maken met diverse gezinssituaties. Denk aan de vele 
gebroken- en samengestelde gezinnen die wij in de westerse samenleving 
tegenkomen. Kinderen leven soms in een gezin met (half) broertjes en 
zusjes die uit verschillende relaties geboren zijn. Ook zijn er veel kinderen 
die opgroeien in één-ouder-gezinnen. Het komt regelmatig voor dat kinderen 
wisselend bij vader of moeder wonen, die soms zelf wisselende relaties hebben. 
Dit biedt weinig stabiliteit aan het kind. In achterstandswijken leven gezinnen 
waarin soms grote problemen zijn, bijvoorbeeld psychische problemen van 
ouders of geldzorgen. Deze gezinnen zijn kwetsbaar, de kinderen groeien op in 
een omgeving waarin veel moeiten en zorg ervaren wordt. Denk daarnaast ook 
aan de zogenoemde ‘sleutelkinderen’. Achter hun soms lastige gedrag, waarmee 
ze aandacht vragen, gaat vaak veel onzekerheid schuil. De kinderen hebben 
behoefte aan een duidelijke structuur waarin warmte en bewogenheid aanwezig 
is. Probeer zicht te krijgen op de gezinssituatie door ernaar te vragen bij de 
kinderen. Zo kun je hen beter begrijpen als zij iets vertellen over thuis. Ook kun je 
meeleven met de kinderen (en de ouders) als je weet dat er zorgen of problemen 
zijn. Geef zorgen en moeiten in de thuissituatie een plek in het gebed met en voor 
de kinderen, zodat zij ook zelf leren bij Wie ze hiermee terecht kunnen. Vergeet niet 
dat alle ouders zullen zeggen van hun kind te houden, ook al gaan er dingen in de 
opvoeding niet goed. Voorkom daarom het (ver)oordelen van ouders, bijvoorbeeld 
door negatief over hen te praten in het team. 

Verschillen tussen clubs en kinderen

Doordat er zoveel verschillende kinderen zijn, zal geen één club hetzelfde zijn. 
Steeds weer opnieuw zal bekeken moeten worden hoe de leiding de gang van zaken 
moet vormgeven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de locatie waar club gehouden wordt. 
Een ruimte waar  ook alcohol geschonken wordt kan voor de moslims een barrière 
zijn. Ook een zaal bij een kerk kan een belemmering zijn. Het is goed om een neutrale 
plaats uit te zoeken, ook al moeten we wel heel duidelijk en eerlijk aangeven dat 
het een Bijbelclub is. Op sommige plaatsen wordt gebruik gemaakt van een rijdende 
bus of caravan. Het is belangrijk dat de locatie dichtbij de ouderlijke woning van de 
kinderen is, bij voorkeur in de wijk zelf. 

Ook is niet één kind hetzelfde. Ieder kind is uniek. Het zal steeds weer de uitdaging 
moeten zijn om contact te krijgen met het kind waardoor er een relatie ontstaat. Dan is 
er ook plaats om te vertellen wat God in Zijn Woord tegen ons te zeggen heeft. Wie een 
bewogen hart heeft voor de kinderen, bidt ook voor de ouders en de rest van de familie. 
Juist als kinderwerker heb je de mogelijkheid om het hele gezin te benaderen. Je kunt 
dit praktisch regelen door aan elk teamlid een gezin toe te wijzen, die af en toe een 
bezoekje brengt en zo het contact onderhoudt.
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Tip: In de brochure ‘via ouders kinderen bereiken’ staan handvatten hoe je op een 
laagdrempelige manier in contact kunt komen met de ouders. De brochure is te bestellen  
via de website www.evgg.nl.

Wij hebben ons te houden aan de opdracht van de Heere, om aan alle wateren te zaaien.  
De Heere zegt Zelf dat Hij Zijn Woord niet ledig zal doen wederkeren maar zal doen wat  
Hem behaagt (Jes. 55:11). Ook in het leven van de kinderen waaronder we mogen werken.  
Dat geeft hoop en moed om door te gaan.
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Hoofdstuk 3 
Het programma

Opzet van een kinderbijbelclub

Om  het clubwerk op te starten, is een goede voorbereiding belangrijk. In dit 
hoofdstuk wordt het programma van een clubbijeenkomst uitgewerkt. 

De voorbereidingen beginnen met de vorming van een team. Hoeveel teamleden 
er nodig zijn hangt af van het aantal medewerkers dat per bijeenkomst aanwezig 
is, en hoe vaak iedereen ingeroosterd wil worden.  Daarnaast wordt nagedacht 
over de taakverdeling, de indeling van een clubbijeenkomst en de invulling van de 
verschillende onderdelen van het programma. 
 
Hoewel elke club zijn eigen programma heeft, verlopen de meeste clubs volgens 
een vaste volgorde. Dat geeft niet alleen houvast aan de teamleden, maar is ook 
prettig voor de kinderen. Hieronder staat een voorbeeld  van een programma, 
waarbij uitgegaan wordt van een clubmorgen. 
   
09.30 uur - De teamleden beginnen met Bijbellezen en gebed
09.40 uur - Klaarzetten van de kring, materialen gereed leggen
10.00 uur - Kinderen komen/ophalen (straatwerk), inschrijving  en gesprekje
10.30 uur - Welkom heten, zingen van psalmen/liederen, gebed
10.45 uur - Bijbelvertelling
11.05 uur - Uitleg en aanleren van een Bijbeltekst
11.15 uur - Drinken met iets erbij, in de kring
11.25 uur - Werkje uitleggen
11.30 uur - Werkje maken 
12.00 uur - Opruimen, zingen en afsluiten
12.15 uur - Kinderen naar huis (brengen)
12.30 uur - Alles opruimen, logboek invullen en eindigen met gebed

Als je op een laagdrempelige manier met het kinderclubwerk wilt starten, dan kan 
het de moeite waard zijn om voor een andere volgorde te kiezen. Begin met spelletjes, 
waar de kinderen op elk moment bij aan kunnen sluiten. Als het buiten kan, geeft 
dat de gelegenheid om de drempel nog wat lager te houden. Aansluitend wordt een 
knutselwerkje gedaan. Tijdens het knutselen is er gelegenheid om een praatje te 
maken met de kinderen, om wat vertrouwen te winnen en de kinderen zich op hun 
gemak te laten voelen. Je investeert zo eerst vooral in het contact. Wie wil mag daarna 
in de kring komen om te luisteren naar het Bijbelverhaal. 

Deze laagdrempelige vorm kan bijvoorbeeld goed gebruikt worden in een wijk waar 
veel moslimkinderen wonen, en vanuit die achtergrond terughoudend zijn ten opzichte 
van christelijk kinderevangelisatiewerk. De kinderen komen zo wel ‘binnen’, en wellicht 
ontstaat er langzamerhand een opening om iets van de Bijbelse boodschap over te 
brengen. 



15

Opening met de teamleden
De teamleden moeten op de afgesproken tijd aanwezig zijn, zodat alles klaar is als de kinderen komen. 
De opening met het team kan als volgt worden vormgegeven:
• Begin met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en gebed, om zo met elkaar in afhankelijkheid 

van God, Hem te vragen om Zijn zegen over de club. 
• Bespreek met elkaar kort wat er op het programma staat.
• Het teamlid dat verantwoordelijk is voor de verwerking legt uit wat de bedoeling is en geeft 

duidelijk aan wat er van de teamleden wordt verwacht. 
• Het logboek van de vorige keer wordt doorgenomen, zodat bekend is hoe de vorige club is 

verlopen. Eventuele aandachtspunten worden besproken (bijzondere omstandigheden van de 
kinderen, verjaardagen etc.).

• Zo nodig worden er met elkaar afspraken gemaakt over de gang van zaken (bijvoorbeeld over 
het wel of juist niet naast elkaar laten zitten van kinderen).

• Maak de opstelling gereed, een kring en een gedeelte waar de kinderen met de verwerking 
bezig kunnen zijn.

• Zet alle materialen voor de verwerking alvast gereed. 

Na de opening is het tijd om de kinderen te ontvangen. Kinderen komen zelf of worden door de 
medewerkers opgehaald. In hoofdstuk 6 komt uitgebreid aan de orde wat je kunt doen om de 
kinderen op de club te laten komen. 

Ontvangst van de kinderen
Als de kinderen binnenkomen, wordt geregistreerd wie er zijn. Dit is een mooi moment voor het 
maken van een kort praatje met ieder kind. Zo voelt ieder kind zich welkom en ‘gezien’. Als de 
kinderen gebracht worden, is dit ook een mooi moment voor het leggen van contacten met de 
ouders. Zorg dat er voor de kinderen iets te doen is voordat de club begint. Kinderen vermaken 
zich graag met een spelletje of puzzeltje. 

Tip: Schrijf op de voorkant van een kleurboek (te bestellen op de website www.evgg.
nl) de naam van het kind. Voor de club begint, kan ieder kind in zijn eigen kleurboek 
kleuren. Een andere mogelijkheid is om wat exemplaren van het blad Bim Bam neer 
te leggen. 

Welkom heten, zingen en bidden 
De club begint met het welkom heten van de kinderen. Hier kan een vast openingslied aan 
gekoppeld worden, zoals het lied ‘welkom, welkom in ons midden’ of ‘Heere Jezus om Uw 
Woord’. Aansluitend wordt er gebeden. Het is goed telkens te herhalen (door te vragen) 
wat bidden is, en dat we stil en eerbiedig moeten zijn tijdens het bidden. Vertel dat God ons 
ziet en hoort, ook al zien we Hem niet. Geef aan wat een eerbiedige houding is: handen 
vouwen en ogen sluiten. Leg uit dat we dat doen omdat het ons helpt geen andere dingen 
te doen en aan andere dingen te denken. Wees ervan bewust dat het voor kinderen die 
voor het eerst komen eng kan zijn om de ogen te sluiten. Een periode van gewenning kan 
daarvoor nodig zijn.
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Probeer veel te zingen op de club. Het is fijn en samenbindend. De keuze 
van de aan te leren liederen is vaak moeilijk. Denk in de eerste plaats aan 
het aanleren van eenvoudige psalmen. Leg uit wat de moeilijke woorden 
betekenen en wat de inhoud van de psalm is. De meerwaarde van de psalmen 
is dat zij rechtstreeks van het Woord van God afgeleid zijn. 

In de tweede plaats kunnen geestelijke liederen aangeleerd worden. Bij deze 
liederen is het nodig te letten op een Bijbelse inhoud, woordkeuze en een 
eenvoudige melodie. Soms zijn tekstaanpassingen nodig. Bij de keuze van de 
liederen is een contactpersoon uit de kerkenraad betrokken. De inhoud van de 
liederen moet volledig in overeenstemming zijn met de boodschap van Gods 
Woord. 

Tijdens het zingen kunnen de kinderen de tekst meelezen. Zorg voor een goed 
overzicht van de beschikbare psalmen en liederen. Als de liederen worden 
samengevoegd in een eigen boekje, kunnen de oudere kinderen daaruit  
meezingen. Het zingen is een goed aanknopingspunt voor een gesprekje met de 
kinderen, bijvoorbeeld om het thema van de club toe te lichten. 

Tip: Schrijf de liederen op grote vellen karton.

Vertelling
Tijdens de clubmorgen staat de Bijbelse vertelling centraal.  
Dit onderdeel van de morgen is namelijk bijzonder geschikt voor het overbrengen 
van de Bijbelse boodschap, het belangrijkste doel van het clubwerk. Vanwege het 
belang van de vertelling, wordt er in hoofdstuk 4 uitgebreid aandacht aan gegeven. 

Aanleren van een Bijbeltekst 
Na de vertelling wordt aan de kinderen een tekst uit de Bijbel uitgelegd. Deze tekst 
moet verband houden met het vertelde verhaal. Kies leerteksten die niet te lang 
zijn, en zo concreet mogelijk van inhoud. De tekst wordt met de kinderen besproken. 
Moeilijke woorden worden uitgelegd en met voorbeelden duidelijk gemaakt. Voor het 
aanleren van de tekst kunnen verschillende methoden worden gebruikt: 

• De tekst  wordt uitgeschreven op karton. De uitgeknipte woorden worden op een 
flanelbord “geplakt”. De tekst wordt een aantal keer opgezegd, waarna één van de 
kinderen telkens een woord mag weghalen. Tenslotte wordt de tekst enkele keren 
opgezegd zonder flanelbord.

• In plaats van een flanelbord kan ook een schoolbord worden gebruikt. Na het uitleggen 
wordt er geoefend door het opzeggen van de tekst. Vervolgens mogen de kinderen om de 
beurt een woord naar keuze wegvegen.

• Na het aanleren wordt de tekst meegegeven naar huis en bijvoorbeeld achterop een 
kaartje geplakt. Dan kunnen de kinderen de tekst thuis nog eens oefenen (en Het Woord 
gaat zo mee naar huis!). De volgende keer is er de mogelijkheid om de tekst op de club op 
te zeggen voor een beloning. 
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Verwerking
Na het aanleren van de tekst begint het werkje. Probeer aan te sluiten bij de vertelling. Er kan gedacht 
worden aan het maken van een knutselwerkje, maar ook andere vormen van verwerking zijn mogelijk 
(ter afwisseling). Denk bijvoorbeeld aan een quiz of een (buiten)spel. In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid 
stilgestaan bij de verwerking als onderdeel van het programma.
 
Afsluiting met de kinderen
Een goede afsluiting is belangrijk. Blik kort terug op de morgen (‘het was vanmorgen fijn met 
elkaar’), herhaal het thema van de Bijbelvertelling of laat de kinderen dat doen, en laat bijvoorbeeld 
een paar mooie knutselwerkjes zien. Ook kan dit moment gebruikt worden voor kinderen die jarig 
zijn geweest. Zing het kind met elkaar een lied of psalm toe. Zorg dat je de morgen afsluit in een 
goede sfeer, zodat de kinderen dat gevoel meenemen naar huis. 

Afsluiting met het team
Nadat de kinderen vertrokken of weggebracht zijn, is het tijd om op te ruimen. Daarna kan met 
de aanwezige teamleden van die clubbijeenkomst het logboek ingevuld worden. Door dit logboek 
te mailen naar alle teamleden, is iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen, ook als zij niet 
aanwezig zijn. Dit kan de betrokkenheid op het werk vergroten. Na een korte terugblik wordt er 
met gebed afgesloten. 

Sfeer en orde
Een goede sfeer tijdens een club is heel belangrijk. Het is niet de bedoeling om zo snel mogelijk 
alles af te werken. Als er een goede sfeer heerst, is er vaak ook orde. Gezelligheid en goed 
contact met de kinderen moet opgebouwd worden, daar is investering voor nodig van de 
medewerkers. Toon belangstelling voor de kinderen wanneer ze binnenkomen. Bijvoorbeeld, 
“hoe was het gisteren op school?” of vraag aan de kinderen of zij nog wat te vertellen hebben. 
Soms vindt een gesprekje spontaan plaats tijdens de club, bijvoorbeeld naar aanleiding van het 
Bijbelverhaal of tijdens de verwerking.

Tip: Toon belangstelling voor het kind door middel van een ontvangst-gesprekje

Toch is het niet vanzelfsprekend dat er een fijne sfeer is. Als dat niet zo is, kan dit ten koste 
gaan van de orde en het gevoel van veiligheid bij de kinderen. Van invloed kunnen zijn: het 
aantal kinderen, het type kinderen (drukke of rustige kinderen) en de voorbereiding door de 
teamleden. Het is niet altijd gemakkelijk voor een juf of meester om orde te handhaven en 
een goede sfeer te scheppen.

De volgende tips kunnen hierbij helpen:
• Maak duidelijke afspraken met de kinderen wat je van hen verwacht.
• Verdeel de teamleden zo goed mogelijk tussen de kinderen.
• Stuur een kind dat de orde verstoort niet direct na één waarschuwing naar huis, maar 

probeer zijn aandacht te vangen.
• Stimuleer de kinderen op een positieve manier om het fijn te houden.
• Het kan voorkomen dat kinderen op een negatieve manier aandacht blijven vragen 

en waarschuwen eigenlijk niet helpt. Als het daardoor onmogelijk wordt om het  
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Woord van God door te geven, is het soms onvermijdelijk om een kind weg 
te sturen. Houd er rekening mee dat in sommige gevallen er meerdere 
kinderen opstappen. 

Tip: Zeg niet: “je mag niet meer komen”, maar geef het kind de  
kans om een volgende keer het gedrag te verbeteren.

Tip: Lees het verslag van de lezing over het thema ‘hoe houd je de groep in de 
hand’ (door mw. A. van de Breevaart, 5 febr. 2011) op de website www.evgg.nl.

Draaiboeken
Voor nieuwe teamleden is het erg belangrijk om te weten wat hen te wachten staat. 
Zorg dat je als club je eigen bijgewerkte draaiboek hebt, waarin in ieder geval het 
programma en de taakverdeling duidelijk omschreven is. Als voorbeeld staan in 
hoofdstuk 8.B enkele draaiboeken van een clubbijeenkomst, een kerstbijeenkomst en 
een Vakantie-Bijbel-Week. 

Jaarprogrammering
Bij de verdeling van de taken tussen teamleden kan één teamlid de taak op zich 
nemen om het rooster van de vertellingen te maken. Houd in dit rooster rekening 
met de christelijke feestdagen. Bij de Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie zijn 
jaarroosters verkrijgbaar (zie hoofdstuk 8.A, materialenoverzicht). 

Tienerevangelisatie
Op een aantal plaatsen in ons land wordt vanuit onze gemeenten ook aandacht gegeven 
aan evangelisatie onder tieners. Vaak zal dit uit bestaande kinderclubs zijn ontstaan. 
Tieners vragen een andere benadering dan kinderen in de leeftijd van 4-9 jaar. Daarom 
is het nodig dat zij een programma krijgen dat speciaal op hun leeftijd is gericht, met het 
doel om de Bijbelse boodschap over te brengen. In de handleiding tienerevangelisatie is 
meer informatie te vinden. Die handleiding is te bestellen of te downloaden op de website 
www.evgg.nl.

• Laat altijd één van de teamleden mee naar de buitendeur lopen. Eventueel 
kan er nog een gesprekje plaatsvinden.

• Bespreek deze situatie met het team en maak eventueel afspraken of 
schrijf er wat over in het logboek.

• Vergeet vooral niet deze kinderen op te dragen in het gebed. 



De ver telling

Hoofdstuk 4
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Hoofdstuk 4 
De vertelling

Waar letten we op bij de Bijbelse vertelling? 

Tijdens het vertellen hebben we het Woord van de heilige God voor ons. Ons 
past daarbij eerbied voor de heiligheid en ontzag voor de majesteit van God en 
Zijn Woord. Dit moet de sfeer bepalen als we vertellen. Het moet te horen zijn in 
ons taal- en woordgebruik en te zien zijn in onze gebaren en de uitbeelding van 
situaties. 

We moeten er naar streven een Bijbelse woordenschat te gebruiken, aan te leren 
en dat geleidelijk uit te breiden. Laat niet te veel begrippen in één vertelling aan 
de orde komen. Bijbelse woorden zoals: wedergeboorte, bekering, een nieuw hart, 
geloof, rechtvaardigheid, heiligheid en Borg vragen om uitleg in concrete situaties. 
Bijvoorbeeld het begrip ‘nieuw hart’ bij de vertelling over Levi die uit het tolhuis 
wordt geroepen door de Heere Jezus. De grote omkeer in zijn leven blijkt uit de 
liefde van zijn hart naar Jezus en het onvergankelijk leven. God krijgt de hoogste 
plaats in zijn hart. Hij heeft een nieuwe wil en nieuwe verlangens gekregen: een 
nieuw hart. 

Tip: Beter één begrip per vertelling duidelijk uitleggen dan alle begrippen 
oppervlakkig. 

Tip: Lees de lezing ‘Kernbegrippen. Hoe leg ik het uit en hoe bied ik het aan?’ 
(door ev. J. Krijgsman, 6 februari 2010) op de website www.evgg.nl. 

Tip: Lees de vereisten voor een Bijbelse vertelling, opgesteld door de heer  
H. van Dam op de website www.evgg.nl.

Het kind moet persoonlijk betrokken worden bij de vertelling, maar de toepassing 
is geen apart verlengstukje dat vastgeplakt wordt aan de vertelling, het moet uit de 
vertelling opkomen. De zonden moeten aangewezen worden aan de hand van het 
verhaal en er moet gewezen worden op de noodzaak van bekering en geloof. Vergeet 
niet om bij de vertellingen uit het Oude Testament een eenvoudig gebruik te maken van 
de typologie, afschaduwing en heenwijzing naar Christus. 

Algemene handreiking over vertellen

Vertellen is: een ander iets laten zien. Als het hart de dingen ziet, vindt de mond de 
woorden wel (W.G. van de Hulst). 
Bijbelse vertellingen vragen om een doordachte voorbereiding. Lees allereerst zelf 
in de Bijbel. Maak gebruik van de kanttekeningen bij dit gedeelte. Raadpleeg ook een 
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handleiding, bijvoorbeeld ‘Leren en Leven’ van drs. P. Cammeraat of een Bijbelverklaring. Lees het 
te vertellen Bijbelgedeelte nog eens na in een kinderbijbel. Neem de tijd voor de voorbereiding. Denk 
ook na over de beginzin. Probeer in een korte zin de aandacht te vangen. Maar, probeer die aandacht 
ook tijdens de vertelling vast te houden door de groep voortdurend in het oog te houden. Wil je een 
vertelling boeiend houden, dan moet het geen opsomming van dorre feiten zijn. Probeer met je stem 
levendig te vertellen door op verschillende toonhoogten te praten naar gelang de vertelling dit vraagt. 
Maak zo veel mogelijk gebruik van de tegenwoordige tijd. Het betekent ook dat ons taalgebruik moet 
aansluiten bij de leeftijd van de kinderen.

Het vertellen moet wel met eerbied gebeuren. We vertellen Gods Woord.
Een vertelling vraagt ook om een toepassing. Het beste kan dat ín de vertelling gedaan worden. Een 
toepassing ná de vertelling hangt er vaak maar bij door verslapte aandacht bij de kinderen. Maar in 
sommige gevallen kan het wel. 

Tip: Denk bij de voorbereiding van de vertelling na over de beginzin en de slotzin.

Stop niet abrupt met de vertelling. Denk bij de voorbereiding van de vertelling ook na over de 
afronding. Bedenk bovenal dat we in alles afhankelijk zijn van de hulp en de leiding van de Heere 
bij de voorbereiding, de vertelling en de toepassing van het Bijbelverhaal. De val in Adam en het 
leven in Christus moeten verteld worden in het besef dat alleen Gods Geest de kinderharten kan 
openen. De beste voorbereiding begint op de knieën. 

Hoe vertellen we aan buitenkerkelijke kinderen?

We zullen er rekening mee moeten houden, dat het kind van nu leeft in een tijd van snelle 
wisselingen, vluchtigheid en een veelheid aan prikkels. Denk bijvoorbeeld aan het doen 
van computerspelletjes of het bekijken van filmpjes. Veel kinderen hebben een beperkte 
spanningsboog. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe korter het meestal lukt om de aandacht erbij 
te houden. Praktisch betekent dat: maak de vertelling niet te lang, hoogstens een kwartier. 

Flanelplatenmateriaal 
Om de aandacht en belangstelling van de kinderen direct te vangen, kun je gebruik maken 
van flanelplaten bij de vertelling. De leefomstandigheden in de Bijbelse tijd waren totaal 
anders dan in onze tijd. Een tijd zonder waterleiding, elektriciteit en auto’s vraagt om 
verduidelijking en uitleg. De kinderen hebben er geen voorstelling van hoe er bijvoorbeeld 
op het land gewerkt werd, denk aan de geschiedenis van Ruth op de akker van Boaz.
Hang de platen zo op dat alle kinderen ze duidelijk kunnen zien, zo voorkom je geloop en 
gedrang. Je kunt er tijdens de vertelling nog naar terugverwijzen. Een ander idee is om bij 
de introductie van de vertelling een vraaggesprekje met de kinderen te houden.

De kern van de Bijbelse boodschap mag niet in het gedrang komen. Wees eenvoudig in 
woord- en taalgebruik, maar vertel ook niet kinderachtig. Houd rekening met de cultuur 
van de kinderen. Een moslimkind heeft bijvoorbeeld een heel ander godsbeeld. Allah is 
gescheiden van zijn schepping. Er is geen direct verband tussen schepper en schepping. 
Daarom is het goed om, in het contact met moslimkinderen, te beginnen met de 
verhalen uit het Oude Testament. De geschiedenisverhalen vertellen gemakkelijker dan 
de gelijkenissen uit het Nieuwe Testament.
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De schepping
De Heere heeft 

alles mooi gemaakt!

LWK_EBoekje_Schepping_A5.indd   1 1/2/2012   2:51:43 PM

Vertel eerbiedig met de Bijbel binnen handbereik. De kinderen moeten zien 
dat het verhalen uit Het Boek zijn. Lees ook eens een vers uit de Bijbel voor, 
in aansluiting op de vertelling. Verdiep één Bijbels facet per vertelling. “Een 
nieuw hart” krijgen, kan bij kinderen zonder nader uitleg een verkeerde 
invulling krijgen. Ze kunnen denken, dat het om een operatie gaat. Dat vraagt 
dus om uitleg, zodat ze begrijpen wat ermee wordt bedoeld.

Tip: Houd oogcontact met de kinderen tijdens de vertelling.

Houd rekening met leeftijd en achtergrond van het kind bij de vertelling. Spreek 
ze persoonlijk aan en sluit jezelf daarbij in. Wij hebben hetzelfde nodig als 
buitenkerkelijke kinderen, namelijk hartvernieuwende genade. 

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten biedt vertelcursussen aan. Kijk op hun 
site onder www.jbgg.nl/leiding/toerusting/cursussen voor meer informatie. In de 
toerustingscursus van de Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie komt ook het 
vertellen aan buitenkerkelijke kinderen aan de orde.  
Zie www.evgg.nl/evangeliseren/jeugd. 



De verwerking

Hoofdstuk 5
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Hoofdstuk 5 
De verwerking
Verband met vertelling

De verwerking neemt een belangrijke plaats in tijdens de clubbijeenkomst. 
Belangrijk is dat de verwerking aansluit bij de Bijbelvertelling. Dit kan tegelijk 
ook weer een ingang zijn om met de kinderen nog even door te praten over de 
vertelling. Bij het maken van een knutselwerkje is het mooi als de geleerde 
Bijbeltekst (die meestal een link heeft met de vertelling) een plekje krijgt op het 
werkje. 

Passend bij leeftijdsgroep en niveau

Het is natuurlijk belangrijk dat het werkje goed aansluit bij de leeftijd en het 
niveau van de kinderen. Als de verschillen tussen kinderen op de club groot zijn, 
is het beter om bij de verwerking te splitsen in verschillende leeftijdsgroepen. Er 
kan bijvoorbeeld een -9 en een +9 groep gevormd worden. Soms is het mogelijk 
om alle kinderen hetzelfde werkje te laten maken, waarbij er voor de jongere 
kinderen alvast wat voorwerk wordt gedaan of wat meer hulp wordt geboden. Houd 
ook rekening met verschillen tussen jongens en meisjes. Jongens houden ervan 
uitgedaagd te worden en werken graag met grovere materialen zoals hout. Ze doen 
soms liever een spel dan een knutselwerkje, terwijl meisjes vaak wel graag creatief 
bezig zijn. 

Met name oudere kinderen houden van afwisseling in de verwerking. Terwijl jongere 
kinderen het heerlijk vinden om te knutselen, zijn oudere kinderen vaak enthousiast 
als er een nieuwe vorm van verwerking in het programma zit. 

Voorbereiding

Bij alle vormen van verwerking is de voorbereiding heel belangrijk. Bedenk ruim van te 
voren wat je nodig hebt voor de uitvoering. Stel jezelf bij de voorbereiding de volgende 
vragen:

• Wat is het doel van de verwerking?
• Hoe leg ik een verband met het Bijbelverhaal?
• Sluit het aan bij het niveau van de kinderen (het mag niet te makkelijk en ook niet te 

moeilijk zijn)?
• Op welke manier kunnen de andere teamleden bij de uitvoering behulpzaam zijn?
• Is de verwerking voldoende aansprekend voor de kinderen, kan ik hen er 

enthousiast voor krijgen? Pas zo nodig hier en daar wat aan om dit te kunnen 
bereiken.

• Hoe plan ik de voorbereiding zo, dat alles ruim op tijd klaar is?
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Vormen van verwerking

Knutselwerkje
Knutselen is een verwerkingsvorm die op veel clubs wordt gebruikt. Vooral jonge kinderen vinden het 
fijn om te knutselen. Ze zijn graag bezig met papier: plakken, kleuren en knippen. Maar ook meer 
creatieve vormen van knutselen, zoals verven en kleien doen ze graag. De link naar het Bijbelverhaal 
kan gemakkelijk gelegd worden door in het knutselwerkje een afbeelding te gebruiken van de 
gebeurtenis die is verteld. 

Het kan handig zijn een beperkte voorraad aan te leggen van veel gebruikt knutselmateriaal, zodat 
daar makkelijk gebruik van kan worden gemaakt. Het verzamelen van potjes, doosjes, stof, etc. kan 
tegelijk gebruikt worden om de leden van de kerkelijke gemeente op een praktische manier bij het 
clubwerk te betrekken.

Natuurlijk is het mogelijk om zelf werkjes te bedenken. In elk team zit wel een creatieveling 
die mooie werkjes kan bedenken. Maar het is ook goed mogelijk om gebruik te maken van wat 
anderen hebben bedacht. Op Internet zijn veel werkjes te vinden. Dat vraagt wel om een kritische 
houding. Er kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen van de Heere Jezus op staan. Of de Bijbelteksten 
zijn aangegeven in een andere vertaling dan de Statenvertaling. Dit laatste kan meestal 
gemakkelijk worden aangepast. Kortom, wees hierin heel zorgvuldig. En laat bij twijfel iemand 
anders meedenken. 

Praktische tips bij het knutselen:
• Zorg dat de regels voor de kinderen duidelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de kinderen 

tijdens het knutselen blijven zitten op hun plaats. Als ze klaar zijn met het werkje gaan ze 
niet door de zaal rennen, maar helpen ze andere kinderen of helpen ze met opruimen. 

• Zijn er meerdere kinderen klaar dan kan het handig zijn een teamlid aan te wijzen die 
deze kinderen opvangt om met hen te zingen of een spelletje te doen. De andere kinderen 
kunnen dan nog even rustig verder gaan met het werkje.

• Als er onder het werkje wat gedronken wordt, laat de kinderen dan eerst hun drinken 
opdrinken en ga daarna verder. 

• Het werkje dat wordt gemaakt, moet van tevoren door een teamlid uitgeprobeerd te zijn. 
Zo is er gelijk een voorbeeld beschikbaar. Kinderen hebben dat nodig om te bedenken 
wat ze moeten doen. 

• Het kan handig zijn voor de groep even kort te vertellen hoe het werkje gemaakt moet 
worden. Geef ook de volgorde van de stappen aan die uitgevoerd moeten worden. 

• Zorg ervoor dat alle spullen die nodig zijn voor het maken van het werkje van tevoren 
klaar staan (scharen, lijm, stiften, touwtjes en noem maar op). Laat de kinderen in 
groepjes bij elkaar zitten. Als er werkjes per leeftijd zijn, moet je letten op indeling naar 
leeftijd. Zorg dat er bij ieder groepje een teamlid is.

• Laat de kinderen zoveel mogelijk alles zelf doen, zodat het ook echt hun eigen werkje 
wordt. Wanneer het nodig is kan een teamlid helpen.

• Met name bij oudere kinderen is het goed ze te stimuleren hun eigen creativiteit in het 
werkje te leggen. Een kleurplaat kun je met stiften of potloden inkleuren, maar je kunt 
ook watten gebruiken, propjes crêpepapier, lapjes stof of snippers papier.

• Houd de tijd goed in de gaten. 
• Laat de kinderen hun naam op het werkje schrijven. 

Bronnen voor Bijbelse knutselwerkjes:
De Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie heeft ideeën voor geschikte 
knutselwerkjes (zie hoofdstuk 8.A, materiaaloverzicht). 
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Andere websites:
• www.lcj.nl (Landelijk Contact Jeugdwerk, jongerenorganisatie Christelijk 
       Gereformeerde Kerken)
• www.bijbelidee.nl
• www.gkvapeldoornzuid.nl
• www.gkv-best.nl

Knutselwerkjes bestellen:
• Stichting Baruch (www.baruch.nu)
• Stichting Timotheüs (www.kinderwerktimotheus.nl)
• IKEG (www.ikeg.nl)

Quiz
Het doen van een quiz is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Een quiz 
bestaat meestal uit een aantal vragen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan 
over het vertelde verhaal. Er kunnen ‘geheugen-vragen’ in opgenomen worden 
(bijvoorbeeld namen van personen en plaatsen), maar ook ‘opzoek-vragen’. Deze 
vragen moeten opgezocht worden in de Bijbel. Je leert kinderen zo te zoeken en 
te lezen in de Bijbel. Ook is het een mooi herhalingsmoment, kinderen leren nu 
eenmaal het meeste door herhaling. Naast vragen, kunnen ook opdrachtjes of een 
puzzeltje deel uitmaken van de quiz. Daarnaast vinden kinderen het vaak leuk als 
er een competitie-element aan gekoppeld wordt. Er zijn dus genoeg mogelijkheden 
om variatie aan te brengen. 

Puzzels en werkbladen
Voor het maken van een puzzel is het in ieder geval nodig dat de kinderen al zelf 
kunnen lezen. Je kunt denken aan een wegstreeppuzzel, een invul-puzzel of een 
rebus. De kinderen kunnen ervoor kiezen om er rustig in hun eentje mee bezig te 
zijn of samen met andere kinderen. Het ene kind werkt graag alleen, terwijl het 
andere kind graag samen met anderen bezig is. Puzzels en raadsels geven voor 
beide type kinderen ruimte. Het is goed mogelijk een puzzel onderdeel te laten 
zijn van een werkblad, waar bijvoorbeeld ook open vragen op staan. Die maken een 
persoonlijk gesprekje met de kinderen over de vertelling wat makkelijker. Het biedt de 
gelegenheid om het thema wat dichter bij de leef- en denkwereld van de kinderen te 
brengen. Ook biedt het de kans om meer te weten te komen over de dingen waar een 
kind mee bezig is en over nadenkt. 

Spelletjes
Ter afwisseling vinden de meeste kinderen het fijn om af en toe spelletjes te doen. 
Naast gezelschapsspelletjes (veel kinderen zijn dit niet gewend en ervaren het als 
‘gezellig’), kan gedacht worden aan spelletjes met een link naar de Bijbel. Zo is er 
een mooi memoryspel met Bijbelse afbeeldingen, wat zeker voor kleine kinderen heel 
geschikt is. Ook zijn er kwartetten op de markt, die gaan over Bijbelse gebeurtenissen 
en personen. Zorg er wel voor dat het niet te moeilijk is, de Bijbelkennis van veel 
kinderen op de club is maar gering. Tegelijk is het een mooi middel om de kennis van de 
Bijbel te vergroten op een ontspannen manier.
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Activiteiten
Het is voor de afwisseling goed om af en toe iets heel anders te doen, bijvoorbeeld een maandelijkse 
kook- of bakactiviteit om zo iets lekkers te maken met de kinderen. Daarbij kunnen vormpjes en 
wat versieringen heel stimulerend werken. Probeer of je het kunt koppelen aan een thema of 
Bijbelverhaal, bijvoorbeeld cake versieren bij een verhaal over een bruiloft of soep maken bij het 
verhaal over Jacob en Ezau. 

Op een afsluitende clubbijeenkomst voor de vakantie kan het gezellig zijn om met elkaar een 
buitenspel te doen en daarna pannenkoeken te eten. De mogelijkheden hiervoor hangen natuurlijk 
af van de locatie. Valt de club op een bid- of dankdag, dan is het een goede gelegenheid om hieraan 
aandacht te besteden.

Persoonlijk contact

Juist tijdens de verwerking is het vaak goed mogelijk een gesprekje aan te knopen over de 
vertelling. Probeer na te gaan of het thema goed is overgekomen. Maar het is ook belangrijk 
interesse te tonen voor de persoonlijke situatie van de kinderen. “Was je de vorige keer ziek? 
Ik heb je gemist”. “Ligt je oma nog in het ziekenhuis?” enz. Soms lukt het maar moeilijk een 
gesprekje aan te knopen. Ga er dan niet te krampachtig mee om. Een volgende keer gaat het 
misschien beter.
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Hoofdstuk 6 
Werving en binding

Werven

”Hoe krijg je kinderen op de club?” Het is een vraag die door iedereen gesteld 
moet worden die begint met het kinderevangelisatiewerk. Als er een goede 
locatie is en het werk is goed georganiseerd, dan is dat nog niet genoeg: pas als 
er kinderen komen, kan het clubwerk beginnen En die kinderen moeten vaak 
worden opgezocht.  Er moet dus sprake zijn van werving.

Anderzijds is het ook van belang de kinderen op de club te houden. Als een kind 
eenmaal is geweest, willen we natuurlijk dat hij of zij terugkomt! Daarom is in dit 
hoofdstuk ook aandacht voor het op de club houden van de kinderen. 

 
Doelgroep

Voordat de club aan de slag gaat, is het goed te bedenken wat de doelgroep van 
het kinderwerk is. Je doelgroep bestaat meestal uit de kinderen uit de directe 
omgeving van de locatie waar club gehouden wordt. Dat is ook de plek waar je aan 
werving doet. In hoofdstuk 2 vind je meer informatie over de vraag wie de kinderen 
zijn die de doelgroep vormen. Als er weinig kinderen komen, kan het nadenken over 
een doelgroep een luxeprobleem lijken. Aan de andere kant: door na te denken over 
de vraag welke kinderen je met elkaar zoekt, komen de activiteiten om hen op de 
club te krijgen wat makkelijker in beeld.

 
Werven, waaraan moet  je denken? 

Aan welke criteria moet het werven voldoen? We noemen er een aantal, zonder 
compleet te zijn.

• Bij het werven moeten wij ons best doen voor een goed verzorgde presentatie. 
Zorg ervoor dat de folder, advertentie of affiche er aantrekkelijk en professioneel 
uitziet. Zeker voor kinderen mag het wervingsmateriaal er vrolijk en uitnodigend 
uitzien. 

•      De boodschap van Gods Woord vereist een zekere mate van ernst. Houd daarmee 
rekening in je taalgebruik, bijvoorbeeld door het vermijden van bepaalde populaire 
woorden. Natuurlijk is het wel nodig om in je woordkeuze aan te sluiten bij de taal 
van je doelgroep. 

•    Onze werving moet van harte gemeend zijn. We denken in dit verband aan het 
aanspreken van ouders en/of kinderen met de vraag of de kinderen op de club willen 
komen. Mensen zijn gevoelig voor kleine signalen. Ze merken het als wij niet ten volle 
achter ons werk staan.

•  Bedenk of je wervingsplan praktisch haalbaar is. Als we tienduizend folders laten 
drukken is dat wel mooi, maar zijn er genoeg folderaars? Is dat aantal niet wat groot 
voor de wijk waar de club gehouden wordt? Is het niet beter een deel van de wijk een 
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aantal keer te folderen? Wees realistisch: liever een beperkter wervingsplan goed uitvoeren dan 
een mooi, ambitieus plan wat in de la blijft liggen. 

• Is het financieel haalbaar? De tienduizend folders uit het vorige punt kosten wellicht honderden 
euro’s. Voor sommige clubs is dat een hele hap uit het budget. Het maken van folders en het 
zetten van advertenties kost veel geld. Maak keuzes waaraan je het beschikbare wervingsbudget 
wil besteden. 

• Probeer het vertrouwen te winnen van kinderen én van ouders. De kinderen (en de ouders) zullen 
eerder komen door de persoon die hen uitnodigt, dan vanwege de boodschap die wordt gebracht. 
Als het vertrouwen er is en de kinderen komen op de club, is er gelegenheid voor het brengen 
van die boodschap.

Werven, hoe kan dat? 

Er zijn veel manieren om wervend bezig te zijn. Probeer in het werven afwisseling aan te brengen. 
We noemen hieronder een aantal mogelijkheden. 

Folders
Eerst moet de plattegrond van de wijk op tafel worden gelegd. Waar willen we folderen? Op 
internet (www.postcode.nl) kan het aantal adressen worden nagegaan. De directe omgeving heeft 
de voorkeur. De wijk wordt onderling verdeeld en de folders worden kort voor de clubbijeenkomst 
(één of twee dagen ervoor) rondgebracht.

De folder moet netjes, helder en fris zijn. Zorg dat de hoofdzaak in het oog springt. Een leuke 
illustratie zal bij kinderen opvallen, zeker als ze nog niet kunnen lezen. Op de achterkant kan 
een kleurplaat staan (dan wel licht papier gebruiken). Ook een puzzeltje of rebus is natuurlijk 
mogelijk.

Het is goed de ‘afzender’ duidelijk te vermelden. Men mag best weten dat het clubwerk uitgaat 
van een kerkelijke gemeente. Denk er daarbij aan dat de tekst compleet is:  
Wat?
Voor wie? 
Waar? 
Wanneer en hoe laat?  

Tip: Een informatie-adres op de folder kan goede diensten bewijzen.

Er kan per jaar verschillende keren worden gefolderd. Natuurlijk na de zomervakantie en 
bij bijzondere clubbijeenkomsten, bijvoorbeeld bij de Kerstviering. Maar ook op andere 
momenten kunnen folders worden verspreid. Zo verwerf je naamsbekendheid in de wijk. 
Zorg dat er altijd folders overblijven om te verspreiden vanuit de club.

Affiches
De folder kan worden uitvergroot op A3-formaat, dan heb je al een eenvoudig affiche. Wat 
beschreven is over de uitvoering van de folder, geldt ook voor het affiche. Een affiche kan 
worden opgehangen in het trappenhuis van een flat, of in buurtwinkels, buurthuizen, 
supermarkten, scholen, bibliotheken, bij zwembaden e.d. Vraag natuurlijk wel altijd 
hiervoor toestemming aan de desbetreffende personen. De affiches moeten  
regelmatig worden ververst en gecontroleerd. 
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Advertenties
Er kunnen ook advertenties gezet worden in kranten en buurtbladen. Een 
echte advertentie in een plaatselijke krant kan kostbaar zijn. Stel hem dan ook 
met zorg samen. Soms is het mogelijk een redactioneel stukje te plaatsen. 
Het voordeel is dat deze stukjes niets kosten. Lever dan de kopij in bij het 
plaatselijke blad en vraag om plaatsing, bijvoorbeeld bij het plaatselijke 
nieuws.
Advertentiebladen zijn meestal wat goedkoper. Ook hier kan gedacht worden 
aan advertenties of aan redactionele ruimte. Als er bijzondere zaken zijn, 
zoals een kerstfeestviering of een Vakantie-Bijbel-Club, dan kan de krant ook 
ingeschakeld worden.

Straatwerk
Het straatwerk moet een belangrijke plaats hebben bij de werving. Het is niet het 
gemakkelijkste werk. Sommigen vinden het  ‘eng’ en zien er erg tegenop. Toch is 
het een mooie vorm van werving omdat je direct in contact komt met de ouders en 
kinderen die je wilt bereiken. Er zijn verschillende mogelijkheden.
Je kunt in een winkelcentrum de kinderen uitnodigen voor een bezoek. Het is leuk 
als de uitnodiging vergezeld gaat van een ballon, een kleurplaat of een potlood. 
Spreek ook de ouders aan en vertel waarvoor je de uitnodigingen uitdeelt. Vraag 
aan de ouder of je het kind een uitnodiging mag geven. Dat wekt vertrouwen 
en je laat zien de ouders serieus te nemen als verantwoordelijke voor hun kind. 
Daarbij: het is van groot belang om ouders er ‘warm’ voor te krijgen. Dan komen de 
kinderen vaak vanzelf.  

Soms mogen de folders verspreid worden via een school. Vraag hiervoor wel 
toestemming aan de directeur van de school. Je kunt af en toe de adressen 
langsgaan van kinderen die wel eens naar de club zijn geweest. Vaak helpt zo’n 
aanmoediging de kinderen over de drempel. Ook de ‘vergeetachtige’ kinderen, en de 
ouders worden zo weer aan de club herinnerd.

Je kunt ook (bijvoorbeeld in tweetallen) de wijk ingaan om op straat spelende 
kinderen aan te spreken en uit te nodigen voor de kinderclub. Als een kind wel mee 
wil, ga dan eerst naar het ouderlijk huis, om daar toestemming te vragen. Anders 
bestaat het gevaar dat ouders hun kind kwijt zijn. Ook kan het, niet onterecht, een 
opdringerig gevoel geven bij de ouders.  

Het straatwerk heeft het bijkomende voordeel dat er contacten worden gelegd met 
de buurt. Je spreekt met de kinderen, maar ook met de ouders. Zo krijgt de club 
steeds meer een plaats in de buurt. En de ouders weten met wie hun kind meegaat. De 
medewerker wordt een vertrouwd gezicht. 

Ophalen vanaf huis
Kinderen die eenmaal op de club geweest zijn, kunnen natuurlijk ook opgehaald 
worden van hun huisadres. Vaak werkt dit in de hand dat kinderen trouw naar de club 
komen. Ook kan op die manier informeel contact met de ouders ontstaan. Bovendien 
willen kinderen soms wel komen, maar kunnen zij niet op eigen gelegenheid. Ze moeten 
bijvoorbeeld een drukke verkeersweg oversteken, of ze wonen te ver weg. Dan kan 
(afhankelijk van de mogelijkheden) besloten worden in ieder geval deze kinderen op te 
halen. Maak één of meerdere ophaalroutes, eventueel met een rooster wie hen ophaalt, 
zodat ze niet vergeten worden. Ook is het van belang de adresgegevens goed bij te houden.
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Tip: Schakel voor het ophalen en wegbrengen van de kinderen gemeenteleden in. Je bent zo  
in staat meer kinderen op te halen (ook kinderen die verder weg wonen) en je betrekt de 
kerkelijke gemeente op een praktische manier bij het kinderevangelisatiewerk. Let er wel  
op dat nooit een man alleen de kinderen ophaalt of wegbrengt.   

Meenemen van vriendjes
Kinderen kunnen gestimuleerd worden om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen naar de 
club. De uitnodiging van een vriendje heeft vaak meer kracht dan de vraag van een onbekende 
volwassene. In de praktijk blijkt het goed te werken om de clubkinderen een extra punt te beloven 
op hun puntenkaart wanneer ze iemand meenemen. 

Vakantie Bijbel Clubs
Een Vakantie Bijbel Club (VBC) kan een goede start-mogelijkheid zijn om kinderevangelisatiewerk 
in een wijk te beginnen. Enkele dagen achter elkaar is er dan club. Aansluitend op de VBC kan 
de club van start gaan. Voor het houden van een VBC is een goede voorbereiding noodzakelijk. In 
hoofdstuk 8 staat een voorbeeld van een draaiboek als houvast bij de voorbereiding. 

Hoe houden we de kinderen op de club?

Het primaire doel van het clubwerk is het verkondigen van de Bijbelse boodschap. Als kinderen 
het op de club naar hun zin hebben en vinden dat de club ‘leuk’ is, zullen ze eerder terugkomen 
en ook enthousiast zijn in het meenemen van eventuele vriendjes of vriendinnetjes. Dat 
betekent weer dat ook vanuit het oogpunt van werving een aantal bijzondere clubbijeenkomsten 
van belang is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kerstfeest, maar ook aan de mogelijkheid een 
keer een spelletjesmiddag te houden. Voor deze speciale clubbijeenkomsten kunnen aparte 
wervingsfolders worden verspreid.

Een aantal suggesties voor ‘bijzondere’ clubbijeenkomsten: 
speurtocht   ouders uitnodigen
spelletjes doen   nodig de dominee eens uit
iets bakken   samen muziek maken
ballonnenwedstrijd  bezoek aan de kerk
een fietstocht   themabijeenkomst rondom een heilsfeit 
een boswandeling    

Om kinderen op de club te houden is het nodig om voortdurend te werken aan verbinding. 
Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door de kinderen van de club een 
verjaardagskaart te sturen. Als ze de kaart meenemen naar de club, krijgen ze een 
cadeautje.

Sfeer en orde

Van groot belang is de sfeer op de club. Als de kinderen op de club een gevoel van 
veiligheid, geborgenheid en aandacht ervaren zal dat de aantrekkingskracht vergroten. 
Daarbij speelt ook de onderlinge liefde van de clubleiding een rol. Als het goed is zouden 
de kinderen moeten ervaren dat er liefde voor de naaste is. Deze liefde komt er 



34

niet zomaar en is niet te organiseren. Deze liefde moet én mag ontvangen 
worden van de Heere. Als Hij Zijn liefde uitstort in ons hart, dan zullen de 
kinderen daarvan wat merken. Daarom is het gebed om het werk van de 
Heilige Geest ook in dit aspect van het kinderwerk onmisbaar.

Orde en helderheid zijn daarnaast ook van belang. Wees niet te bang om 
regels te stellen en accepteer zeker geen spotten en vloeken. Bedenk dat 
waar sommige kinderen mogelijk wegblijven vanwege de ‘strenge’ leiding, de 
meeste kinderen juist de rust en orde die dit meebrengt waarderen. Neemt 
natuurlijk niet weg dat een club geen ‘strafprogramma’ mag  zijn. Dit kan een 
spanningsveld zijn, maar laat orde en structuur samengaan met liefde voor de 
kinderen. Meer over de sfeer op de club is te vinden in hoofdstuk 3. 

Belonen

Kinderen kunnen ook aan het clubwerk gebonden worden door gebruik te 
maken van een beloningssysteem. Over het algemeen zijn kinderen gevoelig voor 
beloning. Per keer clubbezoek krijgt een kind een punt, en als de tekst onthouden 
is krijgt het een extra punt. Bij een aantal punten krijgt het kind een beloning. In 
plaats van punten, kunnen ook stickers gegeven worden. Denk bij een beloning 
aan een kleinigheidje. Bij het behalen van een aantal punten kan bijvoorbeeld een 
boekje met een Bijbelse vertelling of de kinderbijbel (evangelisatie-editie) van  
H. van Dam worden gegeven.

               Tip: Werk met een beloningssysteem.

Hieronder een voorbeeld van een beloningssysteem:
Cadeautje: 5-15-25-35-45-55-65-75-85-95-105-… enz.
Boekje: 10-30-50-70-90-110- …enz.
Kinderbijbel of cd met Bijbelvertellingen: 20-40-60-80-100-120-…enz.

Tip: De boekjes in de serie ‘Kijk en luisterboekjes met DVD’ die bij de LWJ 
besteld kunnen worden, zijn heel geschikt om uit te delen als beloning. 

Tot slot, de werving moet ijverig gebeuren. We moeten zoeken naar (nieuwe) 
mogelijkheden, telkens maar weer. Het is de zaak van de Koning die dringt. Daarnaast 
is het nodig in afhankelijkheid te belijden dat de zegen van de Heere Zelf moet komen. 
Als die zegen ontbreekt, dan helpt het mooiste affiche niet. Dit spanningsveld van ‘bid 
en werk’ moet ons doen werken alsof er geen bidden is, en doen bidden alsof er geen 
werken is.



De organisatie 
 van de club

Hoofdstuk 7
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Hoofdstuk 7 
De organisatie van de club

De plaats van het werk binnen de plaatselijke gemeente

Als we de organisatie van het kinderwerk beschrijven, kunnen we niet om de 
plaats van het kinderwerk in de kerkelijke gemeente heen. Als het goed is, gaat 
het bij kinderevangelisatie niet alleen om de activiteit van een aantal individuen, 
maar om een taak van de hele gemeente. Dit betekent dat het werk voortkomt 
vanuit de gemeente en dat de gemeente met het werk meeleeft. Binnen de 
gemeente is een taak weggelegd voor de ambtsdragers. De kerkenraad draagt 
de eindverantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid wordt enerzijds ingevuld 
door het geven van leiding en anderzijds door het meeleven vanuit de kerkenraad. 
Bij de organisatie van kinderevangelisatie zal er dus voor moeten worden gezorgd 
dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid kan nemen. In de praktijk kan de 
leidinggevende verantwoordelijkheid van de kerkenraad op verschillende manieren 
ingevuld worden. Soms is een ambtsdrager voorzitter of lid van de commissie 
die de kinderclub organiseert. In andere gevallen valt het kinderwerk onder een 
(classicale) evangelisatiecommissie waarin de kerkenraad is vertegenwoordigd of 
aan de kerkenraad wordt gerapporteerd.

Het is goed om bij het opzetten van een kinderclub concreet met de kerkenraad 
af te stemmen hoe over en weer de verantwoordelijkheden liggen en wat er van 
elkaar wordt verwacht. Dat voorkomt onduidelijkheid op momenten dat er sprake 
is van verschil van inzicht en maakt een goede samenwerking mogelijk. Ook is het 
goed dat een kerkenraad actief meeleeft met het evangelisatiewerk. Dit kan door het 
regelmatig bezoeken van de club, maar ook (niet in de laatste plaats!) door het werk 
aan de Heere op te dragen in het ambtelijk gebed.

De kinderclub kan op vele manieren de gemeente betrekken bij haar activiteiten. 
Denk allereerst aan het informeren van de gemeente door het schrijven van stukjes 
in de kerkbode en een presentatie op een gemeenteavond of op verenigingen. Ook 
kunnen gemeenteleden actief betrokken worden bij het werk. Allereerst als teamlid, 
maar ook als vrijwilliger voor bijvoorbeeld het verspreiden van folders. Ook kan aan 
verenigingen binnen de gemeente om bepaalde hand- en spandiensten gevraagd 
worden. De jeugdvereniging kan helpen met het folderen en de vrouwenvereniging kan 
misschien de pannenkoeken bakken voor de Vakantie Bijbel Club.  

Tip: Betrek de gemeente bij het evangelisatiewerk d.m.v.  
informatie via de kerkbode.

Het (kinder)evangelisatiewerk is dus een zaak van de hele gemeente. Dit betekent ook dat 
de medewerkers in het kinderwerk zich ervan bewust zijn dat zij namens de gemeente in 
het openbaar optreden. De gemeente zal zich dus ook moeten kunnen herkennen in het 
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kinderwerk. Wees hiervan bewust met elkaar als team(leden). Soms kan dit voor een spanningsveld 
zorgen. Uiteraard is het Gods Woord dat uiteindelijk de maatstaf is voor het handelen, ook op de 
kinderclub.   

Teamleden

De teamleden van de kinderclub zijn in principe (doop)leden van de gemeente. In sommige plaatsen 
kan het nodig zijn hierop een uitzondering te maken. Voorop moet staan dat een kerkenraad 
zeggenschap heeft over de benoeming van medewerkers. Er zijn plaatsen waar de kerkenraad zelf 
medewerkers zoekt en benoemt. In de meeste plaatsen gebeurt het in nauw overleg tussen de 
kerkenraad en de commissie.

Persoonlijke benadering werkt over het algemeen het best. Met de ledenlijst in de hand kan een 
keuze worden gemaakt, waarna er contact wordt gelegd. Natuurlijk kan ook via de plaatselijke 
kerkbode gevraagd worden om teamleden. Voorkomen moet worden dat teamleden op eigen 
houtje nieuwe medewerkers gaan werven. Een eventuele kandidaat moet eerst besproken zijn met 
de kerkenraad en de commissie. 

Waaraan moet nu een teamlid van de kinderclub voldoen? Tal van eigenschappen zijn nuttig op 
de kinderclub: organisatietalent, vertelkunst, creativiteit, een open hart voor kinderen etc. Er zijn 
maar weinig mensen die al die eigenschappen bezitten. De meeste mensen hebben een aantal 
talenten. Zaak is dat een ieder met zijn of haar talenten een bijdrage kan leveren aan het werk. 
Bij het samenstellen van een groep teamleden is het daarmee wèl nodig en nuttig om mensen 
met verschillende talenten en eigenschappen deel te laten nemen, zodat de teamleden elkaar 
aanvullen en alle taken goed uitgevoerd kunnen worden.  Een groep teamleden die alleen heel 
goed kunnen vertellen, maar waar niemand een creatieve verwerking weet te organiseren, mist 
bepaalde vaardigheden. Zorg er ook voor dat het team zowel uit mannen als vrouwen bestaat. 
Met name voor de jongens op de club zijn mannen heel belangrijk!

Van belang is onderling een open sfeer te hebben waarin, met bescheidenheid en 
voorzichtigheid, teamleden elkaar helpen om zaken te verbeteren. Hierbij mag óók in het oog 
gehouden worden dat het uiteindelijk niet gaat om het goede in onze prestaties, maar of de 
Heere het werk zegenen wil.   

Functioneren als team

Het is goed om de verschillende taken over de verschillende teamleden te verdelen. Ieder 
is dan aanspreekbaar op zijn taak. Het vergroot ook de betrokkenheid als ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid draagt. We zouden kunnen denken aan de volgende taken:

• aanschaf en beheer van materialen, boeken en cadeautjes;
• contact met de gemeente (bijvoorbeeld via de kerkbode en/of vereniging);
• contact met de kerkenraad;
• contact met kinderen en ouders bij bijvoorbeeld verjaardag, ziekte, afwezigheid enz;
• contact met de Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie.
• penningmeesterschap;
• secretariaat;
• verwerkingen bedenken of opzoeken;
• tekstkaartjes en liederen op papier schrijven;
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• roosters maken voor de Bijbelvertelling, tekst, verwerking en 
medewerkers;

• zorgen voor voldoende koffie, limonade, koek enz. 

Probeer als team regelmatig bij elkaar te komen, bijvoorbeeld twee keer per 
jaar. Ervaringen kunnen worden uitgewisseld, lastige dingen kunnen worden 
besproken. Ook kunnen nieuwe ideeën en plannen voor de komende periode 
worden besproken. Het spreekt voor zich dat de vergaderingen begonnen 
worden met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en gebed. Om niet alleen 
praktische zaken te bespreken, maar ook met elkaar na te denken over de kern 
van het werk, kan het heel waardevol zijn om de vergaderingen te beginnen met 
een korte Bijbelstudie. 

Voorkom dat vergaderingen  onnodig lang zijn. Een vergadering wordt bekort 
wanneer er zoveel mogelijk voorwerk gedaan wordt. Kom met uitgewerkte 
voorstellen op de vergadering, dan hoeft niet alles ter plaatse ‘uitgevonden’ te 
worden. Zaken die overdenking of uitwerking vragen, kunnen na de vergadering 
opgepakt worden door twee of drie teamleden. Zij komen de volgende vergadering 
met nieuwe voorstellen of leggen het per mail aan de teamleden voor.

Belangrijk is om afspraken na te komen en elkaar aan te spreken op het niet 
nakomen van afspraken. Wees ook hierin open tegen elkaar. Gevaar is anders dat 
irritaties onuitgesproken blijven en er niet (meer) met elkaar, maar over elkaar 
gesproken wordt. 

Zorg ervoor dat de gemaakte afspraken en een actielijst goed worden vastgelegd 
en zo snel mogelijk na afloop van de vergadering worden rondgestuurd. Deze 
verslaglegging kan kort en bondig gebeuren.

Tenslotte, het is een goede gedachte alle afspraken over hoe zaken geregeld zijn, vast 
te leggen in een huishoudelijk reglement. In de bijlage onder hoofdstuk 8.C is een 
voorbeeld opgenomen. Voordeel van een dergelijk reglement is dat alle medewerkers 
weten hoe zaken geregeld zijn en wat er van hen wordt verwacht. 

Tip: Lees het verslag van de lezing over het thema ‘Hoe zijn wij een team? 
Vrijwillig, niet vrijblijvend!’ (door dhr. L.A. Kroon, 4 febr. 2012) op de website 
www.evgg.nl.

Financiën

De start en het functioneren van een kinderclub kosten geld. De eerste aanschaf van 
materialen kan in eerste instantie beperkt gehouden worden (begin bij voorbeeld met 12 
scharen), maar toch blijft er heel wat nodig.
De kosten kunnen worden verdeeld in  twee hoofdgroepen:
•    In de eerste plaats de huur van de zaalruimte. Kerkzalen hebben het voordeel dat 

de kosten laag zijn. Andere vergaderruimtes kosten meestal geld. De prijzen lopen 
landelijk gezien nogal uiteen. Dit kan oplopen tot ruim €2000,- per jaar.
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• Daarnaast zijn er de kosten van materialen. De hoogte van deze kosten hangt sterk af van het 
aankoopbeleid, het aantal bezoekende kinderen, enz. Hier is bijna geen richtlijn voor te geven. 
Waar de ene club per jaar totaal enkele honderden euro’s nodig heeft, kost de andere club inclusief 
huur wel enkele duizenden per jaar. Maar in beide gevallen zal het slechts een gering deel zijn van 
de totale uitgaven van de kerkelijke gemeente. Ook is het goed mogelijk om de kosten te beperken 
door met elkaar creatief na te denken hoe je kunt besparen op bepaalde uitgaven. 

Informeer eens bij de kerkenraad of het mogelijk is om de kinderevangelisatie van de eigen 
gemeente op het jaarlijkse collecterooster te plaatsen. Dit heeft tevens als voordeel dat het de 
betrokkenheid van de gemeente vergroot.

Het is goed een penningmeester aan te stellen om van de uitgaven en inkomsten verslag te 
doen. Ook al gaat het om relatief kleine bedragen, zorg dat er een zorgvuldige boekhouding 
gevoerd wordt. Deze boekhouding moet ook regelmatig (bijvoorbeeld eens per jaar) door twee 
personen gecontroleerd worden. Het is gegeven geld waarvan de besteding goed verantwoord 
moet kunnen worden. Er kan overigens ook voor worden gekozen om de penningmeester van de 
evangelisatiecommissie te vragen ook de boekhouding voor het kinderwerk bij te houden. 

De naam van de club

Het heeft voordelen om de club een eigen naam te geven. Zo krijgt de club ook een eigen gezicht. 
Gebruik een korte, herkenbare naam. Op dit moment zijn er namen als: ‘De Zaaier’,  
‘De Goede Herder’ en ‘Het Visnet’. Er zijn ook clubs die geen specifieke naam hebben. Zij zijn ‘De 
kinderclub’,  ‘De kinder-bijbelclub’ of ‘De woensdagmiddagclub’. Gebruik de naam van de club  
bij wervingsactiviteiten, zoals op folders en affiches.

Relatie met de Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie 

Kinderevangelisatie is een taak van de gemeente. Dat betekent dat ook de 
verantwoordelijkheid daarvoor bij de plaatselijke gemeente ligt. De Landelijke Werkgroep 
Jeugdevangelisatie (LWJ), die onder verantwoordelijkheid van het Deputaatschap voor 
Evangelisatie valt, heeft als doel het plaatselijke werk te stimuleren en te ondersteunen. 
Door de LWJ wordt daarom concreet materiaal ontwikkeld om op de clubs te gebruiken. 
Maar de werkgroep zorgt ook voor toerusting van de werkers door het organiseren van 
bijeenkomsten waarop samen wordt nagedacht over mooie en moeilijke onderwerpen met 
betrekking tot dit werk. De werkgroep stelt het op prijs op de hoogte te worden gehouden 
van plaatselijke ontwikkelingen. Graag ontvangt de secretaresse van de werkgroep 
(zie namenlijst in hoofdstuk 8.D van deze map) daarom in ieder geval de naam van een 
contactpersoon. Maar ook andere mooie of moeilijke ontwikkelingen en ervaringen wil de 
werkgroep graag horen, mede om ook andere clubs daarmee te kunnen informeren. Ook 
zijn leden van de werkgroep altijd bereid om advies te geven. Dit kan telefonisch, via e-mail 
of persoonlijk, bijvoorbeeld door een avond of een vergadering bij te wonen. 
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 Informatie Landelijke  
Werkg roep Jeugdevangelisatie

Hoofdstuk 8
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Hoofdstuk 8 
Informatie Landelijke 
Werkgroep Jeugdevangelisatie

De Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie is een werkgroep die uitgaat van
het deputaatschap Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten. Deze werkgroep
wil landelijk het evangelisatiewerk van de plaatselijke gemeenten of classis
steunen. Dat gebeurt door middel van het uitgeven van materiaal voor kinder/
tiener-clubs, zoals themamappen en boekjes. Ook worden bezinningsdagen en
toerustingscursussen voor medewerkers in het kinder/tiener-evangelisatiewerk
georganiseerd.

In dit hoofdstuk:
A. Materiaaloverzicht
B. Voorbeelden draaiboeken
C. Voorbeeld huishoudelijk reglement
D. Interne organisatie en netwerkcontacten

A. Materiaaloverzicht

1. Themamappen
Ieder jaar maakt de werkgroep een themamap om te gebruiken tijdens een 
Vakantie-Bijbel-Week. De thema’s zijn onder andere: Waar ben je veilig?, Wie is God, 
Waar is jouw hart vol van?, David, Jij en de Ander, Mozes. De themamap heeft vijf of 
zes lessen. Elke les bevat:
- achtergrondinformatie, 
- een vertelschets, 
- mooie voorbeelden en ideeën om de Bijbelse boodschap over te brengen, 
- een verwerking +12 met vragen en puzzels,
- een kleurplaat,
- suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers, 
- bijpassende knutselwerkjes, voor jongere en oudere kinderen, met een overzicht van 
benodigdheden, een duidelijke beschrijving, werkbladen en een foto van het voorbeeld-
resultaat.
Verder zijn in de map een eenvoudig te zingen themalied en sjablonen voor 
naamkaartjes toegevoegd.
De hele inhoud van de map staat ook op de bijgeleverde CD, zodat alles digitaal 
beschikbaar is.

2. Jaarroosters
De LWJ heeft jaarroosters beschikbaar. De digitale versie is in ontwikkeling. 

3. Knutselwerkjes
Er is een cd-rom verkrijgbaar met ongeveer 175 knutselwerkjes. De LWJ werkt eraan om 
knutselwerkjes digitaal op de website beschikbaar te stellen.
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4. Kijk- en Luisterserie met DVD
In de serie Kijk en Luister zijn verschillende deeltjes verschenen met een geschiedenis of persoon uit 
het Oude of Nieuwe Testament. De tekst van het boekje is eenvoudig. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
de Kijk- en Luisterbijbel van Laura Zwoferink. Verder zitten er kleurplaten, knutselwerkjes en puzzels 
in het boekje. Op de DVD is het verhaal te beluisteren. Ondertussen worden de platen uit het verhaal 
getoond. Op de DVD staat ook een bijpassend lied. De boekjes met DVD zijn geschikt voor kinderen 
van ongeveer 6 - 9 jaar. 
Titels: Bartimeüs, De ark van Noach, De schepping, Het verloren schaap, Jaïrus, Jozef, Ruth. Nog in 
ontwikkeling: Daniël, 5 broden en 2 vissen, De Samaritaan die helpt.

5. Tekenboekjes
De tekenboekjes zijn kleine kleurboekjes met kleurplaatjes en tekst. Het doel is om de tekenboekjes 
ondersteunend te gebruiken bij de Bijbelvertellingen.
Geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar.
Titels: De verloren zoon, Gideon, Jona, Simson, Zacheüs, Samuël. Nog in ontwikkeling: Wijze en 
dwaze meisjes, Esther.
Ook zijn er vier kleine verwerkingsboekjes met kleurplaatjes en puzzeltjes:
Het stippenboekje De barmhartige Samaritaan, het kleurboekje De Goede Herder, het zoekboekje 
De rijke dwaas en het tekenboekje De verloren zoon.

6. Boekje over de plaatselijke kerk, ‘Een heel bijzonder huis’
In dit boekje is voor kinderen beschreven wat er in de kerk gebeurt. Er kunnen zelf foto’s 
ingestuurd worden. Deze worden dan in het boekje geplaatst, zodat het geheel gericht is op jullie 
kerkelijke gemeente. Ook kunnen overige gegevens opgegeven worden, zodat het helemaal op 
de plaatselijke gemeente is afgestemd. Vervolgens krijg je het boekje in een bestand, zodat het 
gedrukt of zelf geprint kan worden. Het kan zo vaak gedrukt of geprint worden als nodig is. Een 
voorbeeld is als download-versie te bekijken via de website evgg.nl/materiaal/jeugd.

7. Dagboekje ‘Wat lees je in de Bijbel?’
Het dagboek is bedoeld voor kinderen of jonge tieners die nog heel weinig van de Bijbel weten. 
‘Wat lees je in de Bijbel?’ bestaat uit 52 thema’s waarin de Bijbelse geschiedenis eenvoudig 
wordt beschreven. Elk thema is verdeeld in zeven dagen: zondag t/m zaterdag. Op die manier 
kunnen de kinderen een thema in één week doornemen. Iedere dag begint met een kort 
Bijbelgedeelte van een paar verzen. Die Bijbelverzen zijn voluit in het boek opgenomen. Aan 
het slot van elk thema staat een klein stukje tekst ‘om over na te denken’. De kinderen die 
wij ontmoeten op de evangelisatieclub of tijdens een Vakantie Bijbelweek hebben geen Bijbel 
in huis, gaan niet naar een kerk, horen geen of heel weinig Bijbelvertellingen op school en 
groeien thuis op zonder het Woord. Vaak is de evangelisatieclub de enige plaats waar zij 
horen wat er in de Bijbel staat. Met het dagboek ‘Wat lees je in de Bijbel?’ geven wij deze 
kinderen of jonge tieners een middel om elke dag na te denken over de Heere God, Zijn 
Woord en wat de Bijbel hun te zeggen heeft.

8. Uitdeelboekjes
Er zijn kleine boekjes om uit te delen, waarin een korte Bijbelse vertelling staat met 
daarbij de letterlijke tekst van het betreffende Bijbelgedeelte, een puzzel, een rebus of 
een kleurplaat.
Titels: Abraham, Daniël, Goede Vrijdag, Hemelvaart, Kerstfeest, Laat de kinderen tot Mij 
komen, Pasen, Pinksteren, Schipbreuk, Wederkomst.
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9. Vertel-cd’s met Bijbelse vertellingen
CD’s met Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen door H. van Dam.
Deel 1 t/m deel 5.

10. Kleurboeken Oude Testament en Nieuwe Testament
De kleurboeken hebben elk 15 enkelzijdige kleurplaten. Elke kleurplaat is 
voorzien van een Bijbeltekst.

11. Kinderbijbel evangelisatie-editie
Bijbelse vertellingen door H. van Dam, waarvan de tekst toegankelijk is gemaakt 
voor buitenkerkelijke kinderen: 79 verhalen uit het Oude Testament en 46 
verhalen uit het Nieuwe Testament.

12. Brochure ‘Via kinderen ouders bereiken, hoe doe je dat?’
Deze brochure bevat nuttige informatie, tips en handreikingen om via de 
clubkinderen in contact te komen met hun ouders. Elk kind heeft een eigen 
netwerk van personen. Ook aan die mensen moet de Bijbelse boodschap worden 
gebracht.

13. Tienerserie
Deze serie is in ontwikkeling.
Speciaal voor tieners worden de volgende thema’s uitgelegd:
•    Wie is God? (titel boekje: God, Wie is Hij?)
•    Wat is bidden? (titel boekje: God, Hoe spreekt Hij?)
•    Wat is geloven?
•    Hoe lees ik de Bijbel? e.a.
De eerste twee boekjes zijn klaar. Bij de boekjes wordt een handleiding gemaakt 
voor gebruik op de club. Aan de hand daarvan kun je een clubavond opzetten met 
gebruik van het boekje.

Kijk op www.evgg.nl/materiaal/jeugd welke materialen beschikbaar zijn.

B. Voorbeelden draaiboeken

1. Draaiboek opstarten kinderevangelisatie:
1e vergadering. Oriënteren
Plan een eerste vergadering met een groepje mensen om samen na te denken over de 
vraag op welke manier vanuit de kerkelijke gemeente kinderevangelisatiewerk verricht 
kan worden.

De samenstelling van deze groep mensen, de ‘stuurgroep’, kan zijn als volgt:
• (iemand vanuit) de evangelisatiecommissie
• (iemand vanuit) de kerkenraad
• een aantal gemeenteleden
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De volgende punten kunnen aan de orde komen in deze vergadering:
1. Stel iemand aan om de eerste vergadering te leiden en iemand voor de verslaglegging van deze 

vergadering.
2. Het is goed om de eerste vergadering te beginnen met een bezinnend deel over bijvoorbeeld de 

opdracht tot evangelisatie, ook onder kinderen.
3. Bepaal het doel van kinderevangelisatie.
4. Ga vervolgens met elkaar brainstormen over evangelisatiewerk onder kinderen. Deze 

brainstorming is bedoeld om gedachten uit te wisselen en eerste ideeën naar voren te brengen. 
De beste ideeën kunnen schriftelijk worden vastgelegd.

5. Tenslotte moeten de taken worden verdeeld binnen de stuurgroep. Stel een voorzitter aan, een 
secretaris, een penningmeester en iemand voor de public relations.

6. Ook is het goed om in deze eerste vergadering concreet af te stemmen hoe over en weer de 
verantwoordelijkheden liggen en wat men van elkaar verwacht. Dat voorkomt onduidelijkheid 
op momenten dat er sprake is van verschil van inzicht.

7. Verdeel de actietaken binnen de stuurgroep.
8. Stel de volgende vergaderdatum vast.

Actiepunten na 1e vergadering:
1. Verslaglegging eerste vergadering.
2. Gemeenten benaderen die ervaring hebben met kinderevangelisatie.
3. Kinder-Bijbel-Clubs bezoeken.
4. Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie van het Deputaatschap Evangelisatie benaderen 

voor informatie. Site www.evgg.nl bezoeken.
5. Andere instellingen benaderen voor informatie over kinderevangelisatie.
6. Aantal leden van de stuurgroep verschillende ideeën concreet laten uitwerken.
7. Penningmeester financiële zaken regelen.
8. Onderzoek naar de doelgroep (welke kinderen willen we benaderen).
9. Onderzoek sociaal en cultureel milieu van de doelgroep.
10. Onderzoek naar de wijk en buurt (waar leven, wonen kinderen).

2e vergadering. Besluit nemen over de vorm van kinderevangelisatie
1. Verkregen informatie inventariseren, ideeën bespreken.
2. Keuze maken in welke vorm (Bijbelclub, vakantieactiviteiten, folderen) evangelisatie zal 

worden verricht onder kinderen.
3. Actiepunten vorige vergadering doornemen en evt. bespreken.
4. Nieuwe actiepunten verdelen.

Actiepunten na 2e vergadering:
1. Voorbede vragen van de gemeente.
2. Informatie in kerkblad.
3. Inventarisatie grootte van de doelgroep (onderzoek in wijk, adressen kinderen 

verzamelen). Voor een eerste inventarisatie kijk op:   
http://www.cbsinuwbuurt.nl/#pageLocation=index.

4. Aantal leden van de stuurgroep onderzoek laten doen naar een geschikte locatie.
5. Inventariseren welk materiaal nodig zal zijn.
6. Nadenken wie geschikt zijn als toekomstige teamleden.
7. Ontwerp huishoudelijk reglement opstellen (zie hoofdstuk 8.C).
8. Verschillende taken binnen het toekomstige team beschrijven.
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3e vergadering. Concrete uitwerking van de plannen
1.  Namen van eventuele teamleden voorstellen en aan kerkenraad   
      voorleggen.
2.  Financiële zaken bespreken.
3.  Locatie bepalen.
4.  Evangelisatieprogramma verder uitwerken.
5.  Frequentie bepalen.
6.  Naam en logo voor kinderevangelisatie bedenken.
7.  Overige actiepunten vorige vergadering doornemen.
8.  Nieuwe actiepunten verdelen.

Actiepunten na 3e vergadering:
1.  Eerste behoefte van het materiaal inkopen.
2.  Toekomstige teamleden uitnodigen voor volgende vergadering.

4e (en laatste) vergadering met toekomstige teamleden erbij
1.  Programma open avond/middag regelen.
2.  Programma evangelisatieactiviteit definitief vaststellen.
3.  Taken binnen het team verdelen.
4.  Bespreken hoe werving plaats zal vinden. 
5.  Overige actiepunten vorige vergadering doornemen.
6.  Nieuwe actiepunten verdelen.
7.  Datum evaluatievergadering bepalen.

2. Draaiboek clubbijeenkomst:
Hoe ziet een clubbijeenkomst eruit?
Op een vast moment in de week (behalve in de schoolvakanties)  wordt er een 
clubbijeenkomst gehouden, op een vaste plek in de wijk. 

Voorbereidingen vooraf
• Er is een rooster wanneer wie aanwezig is, en wie welke taak heeft. Dit rooster is bij 

iedereen bekend, en iedereen houdt zich eraan.
• Voorbereiding van de Bijbelvertelling (aan de hand van een vertelrooster);
• Voorbereiding van de verwerking; bij een knutselwerkje ook het maken van een 

voorbeeld.
• Voorbereiding van de Bijbeltekst die wordt aangeleerd (hoe aanleren, hoe uitleggen).
• Zorgen voor voldoende drinken met iets erbij, en koffie/thee voor de medewerkers.
• Eén van de aanwezige teamleden heeft een sleutel om het gebouw te openen en af  te 

sluiten. 

Aanwezigheid en taakverdeling
• Tijdens de clubbijeenkomst zijn er minimaal vier teamleden aanwezig.
• Eén doet de Bijbelvertelling, de anderen hebben elk hun eigen taak. 
• Eén van de aanwezige teamleden heeft de leiding; dat kan de verteller zijn maar ook 

iemand anders. 
• De taakverdeling is van tevoren bekend (bijvoorbeeld aan de hand van een rooster).
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Opening van de bijeenkomst
• Iedereen is op het afgesproken tijdstip (bijvoorbeeld een uur voor aanvang van de clubbijeenkomst) 

aanwezig. 
• Eén van de medewerkers heeft als taak om met elkaar te bidden en een gedeelte uit de Bijbel te 

lezen. Dat kan het gedeelte zijn waar de Bijbelvertelling over gaat, maar iemand is ook vrij om een 
ander gedeelte te kiezen.

Voorbereidingen ter plekke
Daarna worden de nodige voorbereidingen getroffen om de clubbijeenkomst goed te laten verlopen, 
zoals:
• een kring maken
• liederen kiezen die gezongen worden (evt. alvast ophangen) 
• de Bijbeltekst opschrijven op het schoolbord, of de delen van de Bijbeltekst gereed leggen 

(afhankelijk van de manier waarop de tekst wordt aangeleerd)
• boekje met de liederen en psalmen klaarleggen (als dat wordt gebruikt)
• het materiaal voor de verwerking gereedleggen
• een flanelbord beplakken ter ondersteuning van de Bijbelvertelling (als dat wordt gebruikt)
• Bijbels klaarleggen met de bladwijzer op de plaats waar je met de kinderen wilt lezen
• degene met de taak verwerking legt uit wat de bedoeling is, en wat er van de andere 

medewerkers wordt verwacht
• een tafel gereed zetten, waar kinderen zich melden als ze komen. 

Uitnodigen van de kinderen
• Eén van de leiding blijft achter om de kinderen te ontvangen. 
• De anderen gaan (aan de hand van ophaallijsten met namen en adressen van de kinderen) 

de wijk in om de kinderen op te halen. 
• Er zijn plattegronden aanwezig van de wijk. 
• Bij sommige kinderclubs komen de kinderen zelf. Dan kan er wel de wijk worden ingegaan 

om te kijken of er andere kinderen zijn die uitgenodigd kunnen worden (altijd met 
toestemming van ouders).

Tijdens de bijeenkomst kan de volgende taakverdeling gebruikt worden:  
1. Bijbelvertelling
• openen door zingen en gebed met de kinderen.
• terugvragen van de Bijbelvertelling van de bijeenkomst vorige week. 
• Bijbelvertelling, met aansluitend zingen van een paar psalmen en liederen.
• doet met de oudere kinderen een vorm van verwerking (bijvoorbeeld een puzzel/

werkblad/gesprekje o.i.d.).
• aan het eind van de bijeenkomst sluit deze persoon met de kinderen met zingen en 

gebed.

2. Tekst/Verwerking
• deze persoon legt de Bijbeltekst uit en leert deze aan (na de Bijbelvertelling). De 

oudere kinderen kunnen hierbij meelezen uit de Bijbel.
• hij/zij bereidt de verwerking voor (zowel voor de jongere en oudere kinderen, of één 

verwerking voor alle kinderen) en legt dit aan de kinderen uit. 
• de medewerker maakt in ieder geval één voorbeeld.
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3. Inschrijving/consumptie
•  deze persoon noteert de naam, het adres en de geboortedatum van alle  
    kinderen (als ze voor het eerst komen). 
•  er is een systeem, waarin de aanwezigheid van de kinderen bijgehouden  
    wordt (bijv. een kaartenbak of boekje). Kinderen krijgen een stempel of  
    sticker.
•  ieder kind krijgt een naamkaartje opgespeld. 
•  na de Bijbelvertelling deelt deze persoon drinken met wat lekkers uit aan  
    de kinderen. Hij/zij zorgt ook voor koffie en thee voor de medewerkers en    
    ouders.

4. Openen/sluiten/logboek
•  deze persoon bereidt een stukje uit de Bijbel voor en doet een gebed met 
    de medewerkers. 
•  meehelpen bij de verwerking (met de jongere kinderen).
•  aan het einde van de middag, als de kinderen naar huis zijn, doet hij/zij 
    een dankgebed. 
•  in het logboek wordt een kort verslag geschreven van de clubbijeenkomst. 
•  het logboekverslag wordt naar alle teamleden gemaild.

In hoofdstuk 3 van deze handleiding staat meer informatie over de opzet van een 
programma van een clubbijeenkomst.  

3. Draaiboek kerstbijeenkomst:
Agenda voorbereidingsvergadering:
•  datum en tijd vaststellen:
  - kortsluiten met de koster/beheerder of andere gebruikers van het gebouw
 - afstemmen op data van kerstbijeenkomsten van scholen in de wijk
•  regelen welk Bijbelgedeelte wordt verteld en door wie
•  afspreken wie de leiding heeft
•  verwerking bedenken en voorbereiden
•  uitwerken en kopiëren van het programma 
•  bestellen/maken van snoepzakjes
•  bestellen/maken presentje voor (groot)ouders, bijvoorbeeld een kaars met een  
    kerstfolder of boekje
•  bestellen van boeken (met naamkaartjes voorin: “gekregen van kinderbijbelclub…”)
•  muzikale begeleiding regelen
•  drinken en koeken regelen
•  uitnodigingen maken:
     - 2 weken voor de kerstbijeenkomst vertellen aan de kinderen op de club
     - 1 week voor de kerstbijeenkomst uitnodigingen meegeven
     - kinderen die niet op de club waren: versturen van uitnodiging (tijdig i.v.m.  
    kerstpost)

Kerstbijeenkomst:
•  teamleden op tijd aanwezig (een uur voor aanvang)
•  zaal klaarmaken, programma’s op de stoelen leggen
•  als team openen en taken verdelen:
    - wie zorgt er voor drinken e.d. 
    - wie deelt boeken/snoep uit
•  wie maakt een praatje met (groot)ouders die meekomen 
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• kinderen ophalen
• bijeenkomst volgens programma
• op tijd afsluiten
• meegeven van zakje snoep, een boekje en presentje voor (groot)ouders

Tips: 
• Op de website van de bond van zondagsscholen van de Gereformeerde Gemeenten  

(www.bondvanzondagsscholen.nl) zijn verschillende kerstprogramma’s te downloaden. Deze 
kunnen (na aanpassing) gebruikt worden voor een kerstviering op de kinderclub.

• Organiseer een avond rond Pasen of Pinksteren. Deze heilsfeiten zijn bij kinderen én ouders 
vaak minder bekend, maar niet minder belangrijk. 

• Laat kinderen tijdens een clubbijeenkomst zelf uitnodigingen maken voor de kerstbijeenkomst. 
Deze kunnen door de kinderen uitgedeeld worden aan (groot)ouders, andere familieleden en 
aan vriendjes of vriendinnetjes.

• Geef de kinderen zelf ook een rol tijdens de kerstbijeenkomst, bijvoorbeeld door een 
Bijbeltekst op te laten zeggen, een lied of psalm te zingen, of een gedichtje voor te lezen.

4. Draaiboek Vakantie-Bijbel-Week (VBW):
Inleiding
Een aantal maanden voor een Vakantie-Bijbel-Week (VBW) wordt er een commissie 
samengesteld. In de voorjaarsvakantie duurt de Vakantie-Bijbel-Week drie dagen, bijvoorbeeld 
van dinsdag tot en met donderdag. In de zomervakantie duurt de Vakantie-Bijbel-Week vier 
dagen, bijvoorbeeld dinsdag tot en met vrijdag. De VBW vindt in de zomervakantie plaats in de 
laatste week van de zomervakantie voor de basisscholen. De commissie vergadert twee of drie 
keer. Hieronder een aantal punten die besproken moeten worden.

Eerste vergadering VBW-commissie.
• Data VBW en de introductieavond reserveren in de agenda bij de koster/beheerder van het 

gebouw.
• Voorstel voor het thema van de week (de Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie heeft 

themamappen) met: 
- 3 (of 4) Bijbelvertellingen 
- 3 (of 4) liederen 
- 3 (of 4) Bijbelteksten 
Dit voorstel moet naar de voorzitter van de evangelisatiecommissie en na de 
goedkeuring van de evangelisatiecommissie kan het op de volgende teamvergadering 
besproken worden.

• Afspreken wie de oproep in de kerkbode zet om extra medewerkers uit de gemeente te 
werven om te helpen in de VBW. 

• Afspreken wie verenigingen benadert om extra medewerkers te werven. 

Tweede vergadering VBW-commissie.
• Geschikte werkjes zoeken bij de vertellingen 

- twee werkjes per middag voor de leeftijd 8- 
- twee werkjes per middag voor de leeftijd 8+

• Afspreken wie de naamkaartjes maakt. In twee kleuren, rood voor de 8+ kinderen, 
geel voor de 8- kinderen. Maak voldoende stuks van elke kleur.

• Voor elke dag een verrassing/beloning zoeken. Gedacht kan worden aan een budget 
van ongeveer € 0,50 per verrassing. Zorg voor voldoende beloningen.

• Maak een VBW-boekje met de Bijbelverhalen, de Bijbelteksten, liederen, kleurplaten 
en puzzeltjes. Regel wie dit boekje gaan samenstellen.
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•  Wie maakt het rooster en wie benadert zo nodig de medewerkers die de 
    voorgaande jaren geholpen hebben?
•  Wie zorgt ervoor dat er elke middag oppas is voor de kleinste kinderen van 
    de medewerkers? 

Actiepunten:
1.  Werkjes kopiëren.
2.  Voorbeeldwerkjes maken.
3.  Per werkje een lijstje samenstellen met daarop de benodigde materialen 
      en hulpmiddelen. Verder goed aangeven op het briefje voor welke dag en 
      voor welke leeftijd het werkje is. 
4.  Werkjes in aparte plastic tassen stoppen, met het lijstje op de tas geplakt.
5.  Het maken van een VBW-boekje. 
6.  Voldoende naamkaartjes maken.
7.  Teksten en liederen zo nodig 2x uitschrijven op grote vellen papier.
8.  Medewerkers benaderen.
9.  Meisjes zoeken die op willen passen op een aantal kleine kinderen.

Derde vergadering van de VBW-commissie.
• Wie zorgt voor het kopiëren van het VBW-boekje?
• Hoe staat het met het rooster? Iedere dag minstens één van de  

commissie? Leiding altijd door mensen van het team? 
• Wie legt contact met de medewerkers en informeert over: 

- Het tijdstip waarop alle medewerkers verwacht worden (om eerst te helpen  
   folderen). 
- Data VBW en introductieavond. 
- Programma introductieavond. 
- Rooster. 
- Thema met vertellingen, liederen en teksten. 
- Programma per VBW-dag.

• Wie vraagt de voorbede voor de VBW en de dankzegging na de VBW aan de 
scriba of preses?

• Wie nodigt er via de preses een ouderling uit om de VBW af te sluiten?
• Wie maakt de uitnodigingsfolder?
• Wie kopieert die folder en verdeelt de wijken? En wie maakt de plattegronden 

die voor het folderen gebruikt moeten worden?
• Wie belt de dominee voor de inleiding op de introductieavond?
• Wie slijpt de potloden etc.? Wie controleert of alle materialen nog in de kasten 

voldoende aanwezig zijn, zoals: 
- scharen 
- lijmpotten 
- kleurpotloden 
- stiften 
- dikke viltstiften voor de naamkaartjes 
- speldjes voor de naamkaartjes 
- prikpennen 
- eventueel bijzondere dingen voor bepaalde werkjes 
- liederen

• Wie koopt er koekjes voor de introductieavond?
• Wie koopt er drinken, koekjes en/of snoep voor de kinderen op de middagen?
• Wie schrijft een stukje in het kerkblad om iedereen te bedanken en een verslag 

te doen van de VBW?
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• Wie neemt op de introductieavond de dagen globaal door, oefent de liederen en laat de 
voorbeeldwerkjes en de beloningen zien?

Introductieavond:
• Zaaltje inrichten.
• Materialen uitstallen.
• Folderen m.b.v plattegronden, niet in brievenbussen met een sticker ja/nee of nee/nee.
• Bijbelstudie.
• Het reilen en zeilen van de VBW vertellen

Afronding:
• Door middel van een stukje in het kerkblad alle medewerkers bedanken voor hun inzet.
• Voor degenen die het VBW-boekje heeft gemaakt is het fijn om persoonlijk te horen hoe een en 

ander ontvangen is. 
• VBW-boekje sturen naar afwezige teamleden.
• Bij scriba of preses dankzegging aanvragen voor de VBW.

C. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement van de Bijbelclub
Deel A Algemene informatie
Deel B Taakomschrijvingen
Deel C Namen en adressen

Deel A. Algemene informatie
1. Doel
Kinderen die nog nooit van het Woord van God gehoord hebben bekend te maken met die Ene 
Naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, de Naam Jezus Christus. De Heere Jezus sprak 
Zelf: laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet. Evangelisatie is een opdracht die de 
Heere Jezus gaf aan Zijn discipelen: gaat dan heen, onderwijst alle volken.

2. Evangelisatiecommissie
Door de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te ……. is een evangelisatiecommissie 
ingesteld.
De evangelisatiecommissie heeft zich de volgende taken gesteld: 
1. Het verzorgen van de schriftelijke Bijbelcursus.
2. Het verspreiden van evangelisatiefolders.
3. Het contacten zoeken met medelanders.
4. Het opzetten van kinderevangelisatie.
5. Het bevorderen van de bezinning op evangelisatie.
De leden van de evangelisatiecommissie worden door de kerkenraad benoemd.
Evangelisatie is een opdracht van de kerk.

3. Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie (LWJ)
Deze werkgroep werkt onder verantwoording van het Deputaatschap voor Evangelisatie 
ten behoeve van de verschillende kinder- en tienerevangelisatieclubs in het land. 
Dit doet zij door het uitgeven van materialen, zoals themamappen, uitdeelboekjes, 
jaarroosters en knutselwerkjes. Ook worden door de werkgroep bezinnings- en 
toerustingsbijeenkomsten georganiseerd. Meer informatie is te vinden op www.evgg.nl.
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4. Medewerkers van de kinderevangelisatie
Om de kinderevangelisatie gestalte te geven zijn er medewerkers nodig. 
Fijn is het als ze vertelervaring hebben. Maar dat is geen vereiste. Er zijn 
ook veel andere werkzaamheden te verrichten. De medewerkers van de 
Bijbelclub worden gevraagd door de coördinator kinderevangelisatie van de 
evangelisatiecommissie. De medewerkers die gevraagd worden, zijn eerst 
voorgedragen aan de kerkenraad.

5. Plaats
De Bijbelclub komt bijeen in …….. De opslag van de materialen is als volgt 
geregeld …..
Telefoonnummer van de accommodatie: ……..

6. Tijd
Elke zaterdagmorgen van 10.30 uur tot 12.00 uur

7. Programma
09.30 uur De teamleden beginnen met Bijbellezen en gebed
09.40 uur  Klaarzetten van de kring, materialen gereed leggen
10.00 uur  Kinderen komen/ophalen (straatwerk), inschrijving en gesprekje
10.30 uur  Welkom heten, zingen van psalmen/liederen, gebed
10.45 uur  Bijbelvertelling
11.05 uur  Uitleg en aanleren van een Bijbeltekst
11.15 uur   Drinken met iets erbij, in de kring
11.25 uur  Werkje uitleggen
11.30 uur  Werkje maken 
12.00 uur  Opruimen, zingen en afsluiten
12.15 uur Kinderen naar huis (brengen)
12.30 uur   Alles opruimen, logboek invullen en eindigen met gebed

8. Vertelrooster
Voor de vertellingen wordt gebruik gemaakt van de jaarroosters van de Landelijke 
Werkgroep Jeugdevangelisatie. Door één van de medewerkers wordt het rooster 
samengesteld en wordt een bijpassende tekst of lied gezocht. Voor de liederen wordt 
gebruik gemaakt van de liedbundel van …………...Deze liedbundel is goedgekeurd door 
de kerkenraad. Zorg voor een juiste verhouding tussen aantal psalmen en liederen.

9. Taken op de clubmorgen 
Voor een uitgebreide omschrijving van iedere taak, zie Deel B.

10. Teksten en liederen
De te leren liederen zijn op grote vellen karton geschreven, zodat de kinderen mee 
kunnen lezen tijdens het zingen. De teksten en liederen worden meegegeven zodat 
de kinderen ze thuis kunnen leren. Ze krijgen als ze een tekst of lied goed kennen een 
stickertje op hun kaart.

11. Werkjes
Er is een werkjescommissie die de werkjes bedenkt en voorbereidt. De werkjes hebben 
betrekking op het Bijbelverhaal. Soms wordt in een werkje een Bijbeltekst meegegeven. 
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12. Medewerkersvergaderingen
Regelmatig wordt er een medewerkersvergadering gehouden. Die worden belegd bij één van de 
medewerkers thuis. De coördinator stelt de agenda op, waarin elk geval de volgende punten aan de 
orde komen: opening, notulen, mededelingen, evaluatie van de afgelopen periode, rooster, rondvraag 
en sluiting. De coördinator leidt de vergadering. Eén van de medewerkers maakt de notulen en zorgt 
voor de verspreiding daarvan. 
 
13. Bezinning
Elke eerste zaterdag in maart belegt de Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie (LWJ) een 
toerustingsbijeenkomst rond een bepaald thema. Deze bijeenkomst wordt meestal gehouden 
in Gouda. Verder worden er in het najaar regionale bezinningsavonden georganiseerd. Deze 
bijeenkomsten worden vroegtijdig aangekondigd in de Saambinder, de Daniël, De Evangelist en op 
de website www.evgg.nl.
De Jeugdbond geeft vertelcursussen. De LWJ geeft toerustingscursussen.

14. Jaarplanning
Augustus Folderen in de wijk, eerste bijeenkomst van de Bijbelclub.
Sept/oktober Regionale toerustingsavonden LWJ.
Oktober  Medewerkersvergadering, voorbereiding van het kerstprogramma.
December Kerstbijeenkomst met kinderen, ouders en medewerkers.
Februari Medewerkersvergadering, voorbereidingen voor het Goede Vrijdag / 
  Paasprogramma, of het Pinksterprogramma.
Maart  Landelijke toerustingsbijeenkomst LWJ.
April / Mei Bijeenkomst in verband met Goede Vrijdag en Pasen, of in verband met 
  Pinksteren, met kinderen, ouders en medewerkers.
Mei  Medewerkersvergadering.
Juli / Aug. Vakantieprogramma.

Deel B. Taakomschrijvingen

In deze taakomschrijving wordt uitgegaan van de aanwezigheid van vier of vijf medewerkers op 
een clubbijeenkomst.

Taak nr. 1
Van tevoren thuis: 
• Verslag van de vorige keer lezen.
Meenemen:
• Tas + pen + Bijbeltje.
Op de club: 
• Alarm eraf, de deur weer op slot, eventueel verwarming aan.
• Drinken klaarzetten.
• Kinderen verwelkomen.
• Terwijl de anderen in groepjes met de kinderen praten na de vertelling: 

- Kind ziek? Kaartje. 
- Presentielijst invullen. 

• Tekst of versje overhoren en stickertjes op de stickerkaart plakken.
• Als er nieuwe kinderen zijn hun naam, adres en geboortedatum opschrijven op een 

stickerkaart, en uitleggen hoe het stickertjessysteem werkt. 
• Een verslagblad geheel invullen.
• Na het eindigen eventueel boekjes geven.
• Vertrek van de kinderen.
• Eindigen met medewerkers.
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•  Als alles opgeruimd is kijken of de kast dicht is, er niets vergeten is, de 
    lampen uitdoen en eventueel de thermostaat van de verwarming weer 
    omlaag zetten.
•  Alarm er weer op, deur op slot, hek op slot.
•  Verslag van de club versturen aan alle teamleden.

Beloningssysteem:
•  aanwezig zijn = 1 sticker.
•  tekst of vers goed = 1 sticker erbij.
•  vriend of vriendin meegebracht = 1 sticker erbij.
•  als een kind +/- 5 stickers heeft, probeert een van de medewerkers bij het 
    kind thuis een levensbron te brengen.
•  na 20 stickers krijgen ze een kinderbijbel (Van Dam evangelisatie-editie).
•  daarna mag een kind na elke 20 stickers iets kiezen uit de 
    verrassingsdoos.

Taak nr. 2
Van te voren thuis:
• Verslag van de vorige keer lezen.
• Verhaal voorbereiden. Op het rooster staat welk verhaal aan de beurt is. Als de 

vertelstof erg omvangrijk is, maak dan een keuze.
Meenemen:
• (kinder)Bijbel en wat je verder zelf wil.
Op de club:
• Helpen met alles klaarzetten.
• Leiding geven op de club.
• Liederen / flappen opzoeken die bij het verhaal passen.
• Eventueel een plaat die bij de vertelling past zoeken.
• Om 10.30 uur beginnen met zingen, eventueel de kinderen zelf een versje laten 

kiezen.
• Bidden met de kinderen.
• Zo mogelijk het verhaal van de vorige keer terugvragen.
• Verhaal vertellen. Eventueel voor of na de vertelling een paar verzen uit de Bijbel 

(laten) lezen.
• De tekst of het versje uitleggen en aanleren.
• Na de vertelling nog wat zingen.
• Proberen om even na te praten in de kring: bijvoorbeeld 

- Vragen of de kinderen zelf vragen hebben. 
- Zelf vragen stellen. 
- Naar aanleiding van platen napraten over de vertelling.

• Helpen met de uitvoering van het werkje en proberen een persoonlijk gesprekje aan 
te knopen.

• Als de kinderen weer weg zijn alles helpen opruimen.

Taak nr. 3
Van te voren thuis:
• Verslag van de vorige keer lezen.
• Het werkje voorbereiden en een voorbeeld maken. Het werkje staat ook op het 

rooster, maar je moet zelf kijken of het werkje wel geschikt is. Misschien is het 
te moeilijk en moet het wat vereenvoudigd worden. Misschien is het te makkelijk 
en moet je er wat bij bedenken. Van de werkjes die op het rooster staan is een 
beschrijving met foto en een werkblad.
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Meenemen:
• Alle benodigdheden voor het werkje.
Op de club:
• Helpen met alles klaarzetten.
• De spullen klaarzetten die nodig zijn om het werkje te maken (ook lijm, scharen, potloden e.d.)
• Na het aanleren van tekst of versje de kinderen vertellen wat ze gaan maken, waarom het bij de 

vertelling past en hoe ze het moeten doen. Laat het voorbeeld zien.
• De kinderen gaan nu in groepen bij de tafels zitten, en daar kun je ze verder helpen en begeleiden 

bij het werkje.
• Ondertussen proberen een persoonlijk gesprekje aan te knopen.
• Na het werkje gaan de kinderen terug in de kring. Je kunt dan nog wat liederen met ze zingen, 

het nieuwe versje bijvoorbeeld, of nog een keer de tekst laten opzeggen.
• Eindigen met gebed.
• Als de kinderen weg zijn, alles helpen opruimen.

Taak nr. 4 en 5 
Van te voren thuis:
• Lezen het verslag van de vorige keer.
Op de club:
• Medewerker 4 begint om 9.30 uur met de andere medewerkers: Leest een eigen gekozen 

gedeelte uit de Bijbel, en doet een gebed.
• Om 10.00 uur gaan de medewerkers nr. 4 en 5 samen de straat op om kinderen te vragen om 

op de club te komen. Je kunt daarbij folders uitdelen en / of eventueel ander materiaal.
• Eventueel andere kinderen ophalen.
• De kinderen helpen bij het maken van het werkje en ondertussen proberen een persoonlijk 

gesprekje te beginnen.
• Helpen bij het opruimen.

Deel C. Namen en adressen

1. Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie 
Website: www.evgg.nl

2. De Evangelisatiecommissie te ………… 
De volgende personen hebben zitting in de evangelisatiecommissie: 

naam functie adres postcode woonplaats telefoonnr. e-mailadres

1.

2.

3.

4.

5.

 

3. Medewerkers Kinderevangelisatie
naam functie adres postcode woonplaats telefoonnr. e-mailadres

1.

2.

3.

4.

5.
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4. Taakverdeling
naam functie

1. cadeautjes 

2. werkjescommissie

3. werkjescommissie, boekjes

4. rooster

5. coördinatie

6. aanplakbiljetten

D. Interne organisatie en netwerkcontacten

Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie
Website: www.evgg.nl/jeugd 

Voorzitter: dhr. N.J.Teerds
 e-mail: n.j.teerds@kliksafe.nl

Secretaresse: Ilsabé van der Heiden
 Dorpsweg 5, 3738 CA Maartensdijk
 Tel: 0346-212320
 email: lwj@kliksafe.nl

Materiaalbeheer: Lodewijk Verweij
 e-mail: materiaallwj@solcon.nl

Diverse organisaties op het gebied van jeugdwerk:
Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten 
www.jbgg.nl 

Bond van Zondagsscholen van de Gereformeerde Gemeenten 
www.bondvanzondagsscholen.nl

Hieronder staan websites van organisaties die niet uitgaan van de Gereformeerde 
Gemeenten, maar wel hun aandacht richten op kerkelijk jeugdwerk of evangelisatie 
onder jongeren. Vaak zijn de werkvormen en ideeën wel bruikbaar. De inhoud van het 
aangeboden materiaal dient kritisch te worden beoordeeld.

IZB - Vereniging voor zending in Nederland 
www.izb.nl

IKEG (Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap)
www.ikeg.nl

Stichting Baruch 
www.baruch.nu

Stichting Opwekking
www.opwekking.nl
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St. Evangelie & Moslims
www.evangelie-moslims.nl

Stichting Gave - kerk en vluchteling
www.gave.nl

HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond)
www.hgjb.nl

HHJO (Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie)
www.hhjo.nl
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