
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. 

110 jaar impact op de jeugd
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‘Ook de komende tien jaar bieden we graag houvast in het geloof’ 

We zijn dankbaar dat de HGJB 110 jaar lang impact heeft gehad 
op de jeugd. Steeds opnieuw bracht de HGJB jongeren in verbin-
ding met Jezus Christus, zodat zij leerden leven met en vanuit 
Hem. De komende tien jaar hoopt de HGJB opnieuw te werken aan 
deze blijvende impact op het leven van jongeren en hun gemeen-
ten.  

Tiener- en jongerenwerk 
‘Ik maak plezier en groei in mijn geloof’ 

‘Houvast voor jongeren en hun gemeenten’. Dat is waar de 
HGJB voor staat. Houvast bieden in het geloof en in het dage-
lijks leven van jongeren die midden in de maatschappij staan. 
Om dat te bereiken, organiseert de HGJB diverse activiteiten 
voor deze leeftijdsgroep. Daarnaast wordt elk jaar geïnves-
teerd in nieuwe programma’s voor het tiener- en jongerenwerk 
en in diverse andere materialen.  
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Clubwerk‘

‘Samen met anderen leer ik meer over God en geloof’

Wij zijn geschapen in relatie tot 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. 

 Activiteiten en vakanties
‘Plezier en verbondenheid dragen bij aan mijn leerproces’

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 rolmodellen. Daarom 
investeert de HGJB in het ontwikkelen van leuke activiteiten voor 
jongeren en organiseren we aansprekende kampen. Wie weleens 
is mee geweest, weet hoe leuk het is en weet het vaak jaren later 
nog! 

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 van-
zelfsprekend en jongeren zijn gevoelig voor de mening van 
leeftijdsgenoten. Daarom helpen we jongeren in hoe zij hun 
geloof bespreekbaar kunnen maken. De manier waarop is vaak 
bepalend voor hoe het ontvangen wordt. 
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 Activiteiten en vakanties
‘Plezier en verbondenheid dragen bij aan mijn leerproces’

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 rolmodellen. Daarom 
investeert de HGJB in het ontwikkelen van leuke activiteiten voor 
jongeren en organiseren we aansprekende kampen. Wie weleens 
is mee geweest, weet hoe leuk het is en weet het vaak jaren later 
nog! 

Training en toerusting
‘We willen onze jeugdwerkers een stevige basis meegeven’  
Jeugdwerk, dat doe je vanuit je hart. Met liefde voor God en passie voor 
jongeren. Gaandeweg kom je er soms achter dat je meer zou willen. 
Meer weten, meer kunnen. Zodat je jongeren met meer impact houvast 
kunt bieden in hun geloof. Om jeugdwerkers beslagen ten ijs te laten 
komen, geeft de HGJB door het hele land trainingen en toerustings-
avonden.  

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 
ingewikkeld boek om te lezen en te begrijpen. In onze catechesema-
terialen lichten we de context van het gedeelte toe en maken we de 
doorvertaling naar onze tijd. Hoe was het toen en wat betekent dit voor 
vandaag? Zo begrijpen jongeren wat er staat en wat het betekent.

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. 

Kerstconferentie
‘Ik investeer in mijn relatie met God en anderen’
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Vier dagen lang investeren in de relatie met God en andere 
jongeren. Dat is wat jaarlijks zo’n 1000 jongeren in de Kerst-
vakantie doen. Tijdens de Kerstconferentie is er elke dag een 
samenkomst waarin jongeren met elkaar zingen, bidden en uit 
de Bijbel lezen. Zo zoeken zij actief naar wat God tot hen te zeg-
gen heeft in het leven van elke dag. Een prachtige manier om het 
geloof van jongeren te laten ontkiemen, wortelen en groeien! 



¿
Veelgestelde vragen

Komt de collecte voor het jeugdwerk van de PKN bij de HGJB terecht?
Nee, de HGJB is een eigen organisatie met eigen projecten waarvoor we 
middelen werven.

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 deze 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. 
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