
        HGJBHGJB collecterooster 2022

Zondag 16 januari - Jongeren leren bijbellezen 
 
‘Ik wil begrijpen wat ik lees’  
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. Mogen 
wij op uw bijdrage rekenen? 

 

Zondag 20 februari - Ontwikkeling 18+-materiaal 
 
‘Samen in gesprek over grote vragen die ik heb’  
Het is belangrijk dat we als HGJB blijven aansluiten bij de vra-
gen die er leven. Veel gemeenten merken dat er jongeren zijn 
die nog geen belijdenis doen en de reguliere catechese afgerond 
hebben. Zij hebben vaak grote vragen over God en geloof. Om in 
contact te blijven met deze doelgroep is er behoefte aan nieuw, 
aansprekend materiaal. Steunt u ons bij de ontwikkeling van 
deze nieuwe methode? 

 
 

Zondag 20 maart – Tieneractiviteiten 
 
‘Gaaf, ik ontdek dat er veel meer gelovige tieners zijn’ 
‘Houvast voor jongeren en hun gemeenten’. Dat is waar de HGJB 
voor staat. Daarom bieden we tieners een geheel vernieuwde 
HGJB-TienerTour, waarbij we op allerlei plaatsen in het land een 
ontspannen én inhoudelijke avond organiseren. Op deze avon-
den willen we tieners bemoedigen, hun geloof laten verdiepen 
en helpen om onderlinge contacten te verdiepen. Maakt u dit 
mooie werk (mede) mogelijk?  

Zondag 10 april – Missionair kinderwerk 

‘Ik vind het fantastisch om kinderen het goede nieuws te 
vertellen’ 
We willen graag het goede nieuws van Jezus Christus uitdelen 
en doorgeven. Maar hoe doe je dat? Uw bijdrage maakt het mo-
gelijk dat de HGJB jaarlijks een compleet programma voor het 
Vakantie Bijbel Werk (VBW) ontwikkelt, dat aansluit bij de leef-
wereld van kinderen. Zo helpen we gemeenten om kinderen (en 
hun ouders) van binnen en buiten de gemeente laagdrempelig in 
aanraking te brengen met het Evangelie. We zijn dankbaar dat 
er jaarlijks duizenden kinderen op deze manier bereikt worden!  

 Zondag 15 mei - 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 rolmodellen. 
Daarom investeert de HGJB uw bijdrage onder andere in het 
ontwikkelen van leuke activiteiten voor jongeren en organiseren 
we aansprekende kampen. Wie weleens mee is geweest, weet 
vaak jaren later nog hoe leuk het was! 

Zondag 19 juni - Kinderwerk in de kerk

‘In het kinderwerk wordt de basis gelegd’ 
Kinderen zijn niet de toekomst; nee, ze horen er nu al helemaal 
bij! In het kinderwerk wordt de basis gelegd voor een leven  
lang leven met en voor God. Door verhalen te vertellen en die 
uit te leggen, leren we de kinderen wie God is. Met uw  
bijdrage helpt u ons steeds opnieuw materialen, methoden  
en werkvormen te ontwikkelen om kinderen te betrekken  
bij het Woord van God.  
 

Houvast voor jongeren
en hun gemeenten



Zondag 28 augustus – 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 jeugd-
werkers beslagen ten ijs te laten komen, geeft de HGJB door 
het hele land trainingen en toerustingsavonden. Met uw bijdrage 
maakt u deze trainingen mede mogelijk! 
 

Zondag 20 september – Catechese  

‘Ik leer meer over mijn geloof’ 
Veel jongeren vinden de Bijbel een ingewikkeld boek om te 
lezen en te begrijpen. De catechesematerialen van de HGJB 
helpen jongeren om de Bijbel te begrijpen en toe te passen. We 
lichten daarin de context van het gedeelte toe en vertalen de 
boodschap naar onze tijd. Zo begrijpen jongeren wat er staat en 
wat het betekent. Steunt u de ontwikkeling van deze materialen 
met uw gift? 

Zondag 6 november - Podcast voor tieners 

'Ik luister wekelijks naar de podcast, dat geeft me hoop’ 
Tieners léven met hun telefoon. Om hen te helpen hun geloof 
te verdiepen en tijd met God te zoeken, ontwikkelen we daarom 
wekelijks een speciale podcast voor tieners. Vanuit een bijbel-
gedeelte wordt de lijn getrokken naar de leefwereld van tieners, 
waarna wordt afgesloten met een gebed. Veel tieners luisteren 
de podcast zelf, maar het wordt ook in gezinnen aan tafel of 
door jeugdleiders beluisterd. Het ontwikkelen en aanbieden 
van deze podcast brengt kosten met zich mee. Helpt u ons die 
kosten te dragen? 

Zondag 11 december - Kerstconferentie 

'Ik investeer in mijn relatie met God en met anderen’ 
Drie dagen lang investeren in de relatie met God en ande-
re jongeren. Dat is wat jaarlijks zo’n 1000 jongeren in de 
Kerstvakantie 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 
zeggen heeft in het leven van elke dag. Een prachtige manier 
om het geloof van jongeren te laten ontkiemen, wortelen en 
groeien! Wilt u de Kerstconferentie steunen met uw gift? 
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Veelgestelde vragen 
 

 In onze gemeente wordt gecollecteerd voor het 
jeugdwerk (PKN). Komt dat ook 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 onder-
steunen die zich met geloofszaken bezighouden. 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.

 De teksten per project zijn te vinden op www.hgjb.nl/
collecte. Deze kunt u eenvoudig kopieren en gebruiken 

om uw collecte aan te kondigen.
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