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 Geloofsopvoeding
 ‘Leer me lezen’

Wat leert de Bijbel en wat betekent dat voor mij? De HGJB ont-
wikkelt materialen die jongeren helpen om de Bijbel te lezen, 
te begrijpen én toe te passen. Om blijvend aansprekend te zijn 
voor jongeren ontwikkelen we continu nieuwe methoden.

 Diaconaal jeugdwerk
 ‘Ik leef niet alleen voor mezelf’

De Bijbel leert ons om onze naaste lief te hebben als onszelf. Maar 
hoe doe je dat: van jezelf houden én van de ander houden… Voor veel 
jongeren is dat ingewikkeld. Via diaconaal jeugdwerk leren we jon-
geren om naastenliefde concreet handen en voeten te geven. Dat is 
niet alleen tot zegen voor de ontvanger maar vaak ook voor de gever!

 Training Jeugdwerkers
 Toegeruste jeugdwerkers maken het verschil

Aansprekend jeugdwerk valt of staat met toegeruste jeugdwerkers. 
Er zijn ‘geboren jeugdwerkers’ die het van nature kunnen maar de 
meeste jeugdwerkers hebben behoefte aan ondersteuning. Hoe zorg je 
voor een goede mix van ‘Fun, Faith & Friendship’? In onze trainingen 
helpen we jeugdwerkers de juiste balans te vinden om zo jongeren te 
stimuleren met God te leven.
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Kinderwerk in de Kerk
Succesvol jeugdwerk start bij kwalitatief kinderwerk

Jeugdwerk start al in de kinderjaren. Daar leggen we de basis 
voor een leven met God. Door verhalen te vertellen én die uit 
te leggen leren we kinderen wie God is. We ontwikkelen steeds 
opnieuw materialen, methoden en werkvormen om kinderen te 
betrekken bij het woord van God.

Activiteiten en vakanties
‘Ik maak plezier en groei in mijn geloof’

Samen leuke dingen doen zorgt voor verbinding. Jongeren staan 
meer open om te leren wanneer dit verbonden is met leuke 
dingen doen samen met leeftijdsgenoten en voorbeeldfiguren. 
Daarom investeert de HGJB in het ontwikkelen van leuke activitei-
ten voor jongeren en organiseren we aansprekende kampen. Wie 
weleens is mee geweest, weet hoe leuk het is en herinnert het zich 
vaak jaren later nog!

scholierenweekend
Meer tieners bereiken

Tijdens de Scholierenweekenden staat ontmoeting centraal. 
Jongeren tussen de 14 en 17 jaar trekken een weekend lang 
samen op, doen bijbelstudies, maken plezier en praten over 
God en geloof. Jongeren die op een Scholierenweekend zijn 
geweest geven aan dat dit positief effect heeft gehad op hun 
geloofsleven. Door de kosten voor deelnemers laag te houden 
kunnen meer jongeren naar een levensveranderend Scholie-
renweekend.

catechese
‘Ik begrijp wat ik lees’

De catechesematerialen van de HGJB helpen jongeren om de Bijbel te 
begrijpen en toe te passen. Veel jongeren vinden de Bijbel een ingewik-
keld boek om te lezen en te begrijpen. In onze catechesematerialen 
lichten we de context van het gedeelte toe en maken we de doorverta-
ling naar onze tijd. Hoe was het toen en wat betekent dit voor vandaag. 
Zo begrijpen ze wat er staat en wat het betekent.

clubwerk
Vanuit relatie het geloof ontdekken

Wij zijn geschapen vanuit relatie met elkaar. Juist in een fase waarin 
jongeren minder van hun ouder(s) aannemen, is de relatie met 
leeftijdsgenoten en jeugdleiders belangrijk. Op de jeugdclub leren 
jongeren met en van elkaar over God en geloof. De HGJB ontwikkelt 
aansprekende materialen en verwerkingen voor een leuke en leerzame 
clubavond.

bijbellezen
‘Leer me lezen’

De Bijbel is de bron van ons geloof. We leren door te lezen, 
gevolgd door ‘begrijpen’ en ‘toepassen’. Voor jongeren kan dit 
best lastig zijn. Daarom is het belangrijk hen daarin te helpen 
en te stimuleren. Dat doen we door aansprekende materialen te 
ontwikkelen. Zo leren we jongeren met God te leven.

Missionair jeugdwerk
‘Ik deel mijn geloof’

De rijkdom van het Woord is bedoeld om uit te delen en door te 
geven. Maar hoe doe je dat? Geloven is niet meer vanzelfsprekend en 
jongeren zijn gevoelig voor de mening van leeftijdsgenoten. Daarom 
leren we jongeren hoe zij hun geloof bespreekbaar kunnen maken. De 
manier waarop is vaak bepalend voor hoe het ontvangen wordt. 
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Veelgestelde vragen

Komt de collecte voor het jeugdwerk van de PKN bij de HGJB terecht?
Nee, de HGJB is een zelfstandige organisatie die zelf middelen moet 
werven om producten en activiteiten te ontwikkelen.

Waarom is het belangrijk om te collecteren voor de HGJB?
De HGJB ontvangt geen subsidie voor het ontwikkelen van aansprekende 
materialen en evenementen. De helft van de benodigde inkomsten komen 
uit verkopen van producten. Voor de andere helft zijn we afhankelijk van 
giften, collecten en sponsoring.

Waarom ontvangt de HGJB geen subsidie?
De overheid en veel fondsen ondersteunen alleen seculiere projecten. Zij 
willen geen organisaties ondersteunen die zich met geloofszaken bezig 
houden. Dat is jammer, want wij zien dat juist het geloof houvast biedt 
aan jongeren, wat een positieve uitwerking heeft op de keuzes die zij 
maken.

Wat doet de HGJB met de opbrengst van de collecte?
Wij gebruiken dat om steeds weer aansprekende materialen, methoden 
en evenementen te ontwikkelen die aansluiten op de beleefwereld van 
jongeren met als doel hen te leren leven met God.   

Zijn de teksten uit deze folder ook digitaal beschikbaar?
Ja, deze kunt u vinden op: www.hgjb.nl/collecte.
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