De HGJB in de tijd
De HGJB, zoals die er nu uitziet, kent een uitgebreide ontstaansgeschiedenis. Lees hier uitgebreid
over de ontwikkelingen van verschillende bonden tot één vereniging met een landelijk centrum in
Bilthoven en regionale centra voor de verschillende delen van Nederland!
Jongelingen...
In 1906 werd de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde kerk opgericht.
Gestimuleerd door studiezin kwamen in de gemeenten uit de kring van de Gereformeerde Bond heel wat
'jongelingen' wekelijks bij elkaar om de Bijbel te bestuderen en met elkaar te spreken over de vragen en
problemen van het kerkelijk en maatschappelijk leven. Een eigen landelijke organisatie had men echter
niet. Aanvankelijk waren verschillende van deze verenigingen aangesloten bij het Nederlands Jongelings
Verbond (NJV), maar op den duur bleek dit niet houdbaar en kwam vanuit Hervormd-Gereformeerde
kring steeds meer het verlangen om een eigen jeugdorganisatie op te richten. En dat gebeurde op 9
november 1910. Toen zag de Hervormde Bond van Jongelingsverenigingen op Gereformeerde
Grondslag het levenslicht: de eerste voorloper van wat nu de HGJB is.
Grote meisjes...
In de gemeenten waren het niet alleen de jongelingen meer die ‘hun’ vereniging hadden, er kwamen ook
steeds meer meisjesverenigingen. En al duurde het nog een hele tijd voor het tot een vast landelijk
verband kwam, het gebeurde! In 1926 werd de Bond van Nederlandse Hervormde Meisjesverenigingen
op Gereformeerde Grondslag opgericht met geen ander doel voor ogen dan om samen te luisteren naar
de Bijbel, daarover te praten ‘om zodoende bekwaam gemaakt te worden voor de taak die onze meisjes
en jonge vrouwen wacht in huisgezin, kerk, maatschappij en staat’ (art. 3 van de statuten).
Ook jonge meisjes en knapen...
Tot nog toe schreven we alleen nog maar over jongeren boven 16 jaar die in steeds groter getale
verenigingen gingen bezoeken, maar laten we niet vergeten dat er ook nog 'jonge meisjes' en 'knapen'
waren! Ook zij hadden verenigingen en gingen de krachten bundelen.
Op 24 augustus 1921 sloten de plaatselijke knapenverenigingen zich aan in de Bond van Nederlandse
Hervormde Knapenverenigingen op Gereformeerde Grondslag en vele jaren later -in 1936- maakte de
Bond van Nederlandse Hervormde Jonge Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag het viertal
jeugdbonden compleet.
Het werk groeit!
Het aantal verenigingen nam toe en ook het landelijk werk groeide. Er kwamen bladen als De
Vaandrager, De Kandelaar, Ons Knapenblad en Ons Meisjesblad.
In de loop der tijden maakten deze bladen weer plaats voor andere. Naast Bondsdagen kwamen jeugden later zelfs tienerdagen. Kampwerk bloeide op en de kadervorming ging een steeds belangrijkere plaats
innemen.
Professionele werkers en bundeling van krachten
In 1960 werd een langgekoesterde wens om een eigen, vrijgestelde jeugdpredikant te hebben,
werkelijkheid: ds. A.J. Jorissen werd benoemd. Snel daarna kwam er ook een eigen Bondscentrum,
Silvosa te Bilthoven. Velen hebben hier een conferentie of weekend meegemaakt. Voor de HGJB was dit
belangrijk, omdat het nu mogelijk werd om vanuit één vast landelijk punt te werken. Ook werd de
samenwerking tussen de aparte bonden op deze manier sterk bevorderd.
Landelijk werd al veel werk gezamenlijk gedaan. Geen wonder dat in 1964 de Meisjesbond en de
Jongelingsbond een fusie aangingen: dit werd de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. De Jonge
Meisjesbond en de Knapenbond werden het pas in 1971 eens en vormden toen de HervormdGereformeerde Jeugdorganisatie.
Een volgende stap werd in 1974 genomen toen HGJB (+16) en HGJO (-16) zich samen verbonden in de
Stichting Landelijk Centrum HGJB.
Tenslotte kwam in 1982 via een fusie de vereniging Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond tot stand: de
HGJB zoals die er nu uitziet!

Regionaal en provinciaal
Ook regionaal en provinciaal werd er niet stilgezeten. We noemen enkele ingrijpende feiten:
1963
Noord-Brabant krijgt in het streekcentrum De Crocus een eigen jeugdpredikant.
1966
Goeree-Overflakkee heeft een regionale jeugdwerkleider.
1972
Zuid-Holland krijgt een provinciaal centrum van de HGJB.
1973
In Gelderland gebeurt hetzelfde.
1975
Overijssel volgt ook met een eigen centrum.
1975
HGJB en IZB starten met een stuk gezamenlijk jeugdevangelisatiewerk vanuit De Windroos.
1982
In het Noorden wordt door IZB en HGJB in het Hervormd Streekcentrum Sebaldeburen
begonnen met jeugdwerk en missionaire toerusting.
1983
Een eigen -parttime- jeugdwerkadviseur voor het werk in Utrecht en Noord-Holland gaat aan
de slag.
1985
In Utrecht/Noord-Holland wordt de post van jeugdwerkadviseur fulltime.
De ontwikkelingen blijven doorgaan
We noemen hier alleen de hoofdmomenten van de geweldige ontwikkelingen die zich landelijk voltrokken.
Natuurlijk gebeurde er veel meer; denk aan de uitgave van de bladen Leiding, Bouwstof voor kinderclubs
en wat later TijdSchrift voor jongeren (nu bekend onder de naam Cruciaal) en Spirit voor tieners; een
grote verbouwing van Silvosa in 1977 en het groeiend aantal medewerk(st)ers dat bij het HGJB-werk is
betrokken.
Als recente ontwikkelingen kunnen worden genoemd:
• Het terugbrengen van het aantal regionale centra tot twee, namelijk in Putten en Schoonhoven.
Genoemde centra ‘bewerken’ respectievelijk Noord- en Zuid-Nederland. Deze werkwijze komt de
efficiency ten goede en maakt een einde aan éénmansposten die erg kwetsbaar zijn bij ziekte,
vacatures e.d.
• Een grondige verbouwing van het landelijk centrum Silvosa in Bilthoven. Ruimtegebrek, nieuwe
brandveiligheidsvoorschriften, behoefte aan beter geoutilleerde werkruimten waren hiertoe de
aanleiding. Deze verbouwing vond plaats in 2002 en 2003. In mei 2003 werd het vernieuwde
gebouw feestelijk in gebruik genomen.
• Toevoeging
van
de
werknemers
en
de
activiteiten
van
deWindroos,
het
jeugdevangelisatiecentrum van de IZB, aan de HGJB (eind 2007).
Wie de geschiedenis van de HGJB leest, komt onder de indruk van het vele werk dat gedaan wordt door
medewerkers en vrijwilligers. Vooral wordt zichtbaar, door alle ontwikkelingen heen, de geweldige zegen
die God gaf en nog steeds geeft!
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