Kinder(evangelisatie)materiaal
Nood
Afgelopen september 2014 zijn het Platform Hervormd Jeugdwerk (HJW) en
de Stichting Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) een gezamenlijk project gestart
voor kinder(evangelisatie)werk. De focus van dit project ligt bij kinderen,
zowel binnen als buiten de kerk. Zij vormen een cruciale doelgroep omdat ze vanuit hun onbevangenheid en puurheid
in contact gebracht moeten worden met de boodschap van zonde, genade en verlossing. Omdat veel bestaand
materiaal niet gebaseerd is op een juist Godsbeeld en mensbeeld, dreigt een groot gevaar. Bij de huidige
ontwikkelingen rondom het VakantieBijbelWeek-materiaal komt bij ons de vraag naar boven: ‘Entertainen we de
bokken of voeden/zoeken we de (verloren) schapen?’ (citaat van Spurgeon).
Stuurgroep Kinder(evangelisatie)werk
Vanwege bovenstaande nood hebben het HJW, IKEG en het LCJ een samenwerkingsovereenkomst gesloten en hebben
zij een stuurgroep kinder(evangelisatie)werk opgericht. Deze drie organisaties willen zich gezamenlijk inzetten voor
de kinderen binnen en buiten de kerk. Het is hun verlangen dat kinderen tot bekering en geloof komen in de Heere
Jezus Christus. De stuurgroep gaat zich dan ook bezighouden met de volgende zaken:
1) Het formuleren van een gezamenlijke Bijbels betrouwbare visie op kind en geloof en de plaats van het kind in de
gemeente/eredienst .
2) Het herzien en ontwikkelen van een breed aanbod aan Bijbelsgetrouw kinder-, evangelisatiemateriaal voor de
doelgroep van 4-16 jaar (SV-HSV). Dat moet gebeuren in een pedagogisch-didactische, Bijbels verantwoorde
leerlijn.
3) Het ontwikkelen en beschikbaar maken van toerustingsmogelijkheden voor kinderwerkers om het materiaal op
Bijbelgetrouwe wijze uit te voeren binnen en buiten de kerk.
Producten
Met bovenstaande doelen wil de stuurgroep o.a. de volgende concrete producten
realiseren:
- Themamappen VakantieBijbelWeekmateriaal (VBW) (SV/HSV)
- 5 jaar cyclus voor kinderclubs
Leerlijn kinder(evangelisatie)werk
- Toerustingsaanbod kinderwerkers
- Handreiking kind en geloof / Kind en eredienst
- Crèchemethode
Aanpak
Om bovenstaande doelstellingen binnen de gestelde termijn (3 jaar) te realiseren, is de inzet van professionele
werkers en vrijwilligers nodig. Concreet wordt gedacht aan de invulling van 1,6 fte over een periode van ca. drie jaar.
De invulling van deze fte’s is als volgt opgebouwd: (eind)redacteurschap materiaal (IKEG), voor visie- en
materiaalontwikkeling en voor aantrekken en begeleiden vrijwilligers, projectbegeleiding, etc.
Middelen
De benodigde financiële middelen zijn geraamd op €285.000 over drie jaar. Met name de 1,6fte is hierin een
zwaarwegende post. Daarnaast zijn er middelen opgenomen voor de aanloopkosten van de concrete uitvoering.
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