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Tienduizend redenen tot
dankbaarheid

D

ankbaarheid vervult me als ik het jaarverslag doorneem. Wat een fantastisch werk
hebben we in 2019 kunnen doen. Dankbaarheid, maar ook blijdschap voor kerkelijke
gemeenten… die door ons groeiplan willen werken aan toekomstbestendig jeugd-

werk… die door onze toerustingsavonden gezinnen willen ondersteunen in de opvoeding…
die door onze materialen investeren in de kinderen, tieners en jongeren.
Ik ben ook dankbaar en blij als ik terugkijk op de HGJB-Kerstconferentie. Wat gaaf om daar zoveel
enthousiaste jonge mensen te ontmoeten. Met ruim 800 jonge mensen stil te worden, meer te
leren over onze God en met elkaar Hem te zoeken tijdens de (groeps)bijeenkomsten. Maar ook
met elkaar te ontspannen en plezier te hebben. Als ik dan tijdens de Kerstconferentie rondkijk en
zie hoe de vele vrijwilligers zich inzetten op allerlei manieren, dan word ik daar blij van.
Zonder al onze vrijwilligers zouden wij als HGJB ons werk niet kunnen doen. We hebben ze
nodig: de mensen die op beleidsmatig niveau meedoen in bestuur en ledernaad, de jonge
mensen die zich inzetten om de vakanties tot een succes te maken, de vrijwilligers die helpen
om onze evenementen goed neer te zetten, de vrijwilligers die op de achtergrond meedenken in het maken van materialen als de Bid- en Dankdagmap. Op allerlei manieren zijn

Ook u bent als donateur betrokken bij ons werk en we merken aan uw financiële steun dat u
ons werk belangrijk vindt! We merken dat ons werk gedragen wordt door u en dat doet ons
goed. Laatst was er in een gemeente iemand die tegen me zei: ‘Ik bid voor jullie als HGJB en
voor jou als directeur’. Als ik zo’n opmerking gehoord heb, rijd ik dankbaar naar huis!
We zijn dankbaar voor het werk dat we mogen doen, voor de vele vrijwilligers, voor u als donateur, maar vooral dankbaar dat u voor ons bidt.

Jan Kranendonk

Directeur HGJB

Toerusting geloofsopvoeding
Bleskensgraaf, Bleiswijk, Nieuwerkerk aan den
Ijssel, Aalst, Hasselt, Wapenveld, Harmelen,
Herwijnen, Maarssen, Strijen, Beekbergen,
Nieuwendijk
Presentavonden
Lunteren, Noordeloos, Renesse

:

.a. samen met
HGJB werkt o rse thema’s

Financiën
2019

2018

432.000

485.000

Opbrengsten Jongerenactiviteiten

476.000

482.000

Giften particulieren

528.000

553.000

Giften kerken

208.000

247.000

2019

2018

Uitgaven

Toerustingsavonden
Bilthoven, Rouveen, Bruinisse, Reeuwijk,
Apeldoorn, Hardinxveld-Giessendam, Vinkeveen,
Wilnis, Loosdrecht, Rhoon, Herwijnen,
Oosterwolde, Daarle, Giessen Nieuwkerk,
Nieuwerkerk ad Ijssel, Wapenveld, Putten,
Nieuw Lekkerland, Andijk, Aalst, Veenendaal,
Benthuizen, Oene, Brandwijk, Barneveld, Houten,
Bunschoten, Westbroek, Lunteren, Everdingen,
Scherpenzeel, Alblasserdam, Apeldoorn,
Bleskensgraaf, Bilthoven, Rouveen, Bruinisse,
Reeuwijk, Apeldoorn, Hardinxveld-Giessendam

Cursussen
Veenendaal (3), Bilthoven, Kampen, SprangCapelle, Ommen, Papendrecht, Apeldoorn,
Lunteren, Dalfsen, Oosterwolde.

Blijft u dat doen, we kunnen niet zonder.

Opbrengsten cursussen en materialen

Cursussen en toerusting

Toerusting VBW
Barneveld, Rouveen, Ridderkerk

mensen betrokken en dat waarderen we enorm!

Inkomsten

Legenda
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Besteed aan doelstelling Voor jongeren

271.000

224.000

Besteed aan doelstelling Werken met jongeren

187.000

356.000

Dit zijn enkele hoogtepunten uit het jaarverslag

1.168.000

1.327.000

2019. Het hele verslag is te lezen via

Organisatielasten

Resultaat over 2019: € 89.000

N www.hgjb.nl/jaarverslag.
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HGJB-activiteiten
Van Noord-Holland tot Limburg, van Zeeland tot Groningen:
op allerlei plekken in het land ontmoeten we jongeren en hun
gemeenten. Op deze kaart vindt u de diverse activiteiten die in
het afgelopen jaar door de HGJB georganiseerd zijn.

Houvastavonden en TOV-tour
Houvastavonden
't Harde, Barneveld, Alphen aan den Rijn,
Papendrecht, Assen
TOV-tour
Zwolle, Dordrecht, Nijkerk Gld, Zierikzee,
Wijk en Aalburg, Zoetermeer

Vakanties
Schaijk, Ardennen, Harwich, Brillon (2), Ommen
(2), Lelystad, Ermelo (2), Bilthoven, Zweden,
Frankrijk, Schaijk, Reeuwijk, Reek (2), Schin op
Geul, Otterlo, Leusden, Burgh Haamstede, Den
Burg, Manerba del Garda, Ginestar, Heesch,
Noorwegen

2

Kerstconferentie
Stadskanaal

2

Scholierenweekend

5

Zeist, Diepenveen

4

3
4

4
2

3

Jaaroverzicht 2019

Dichtbij nr. 3 | Jaargang 28 |

4

De HGJB in 2019

Activiteiten
Challenge bij de

Kerstconferentie
Dankpunt
» ‘Doen als Daniël’. Dat was het thema van Kerstconferentie
2019. Voorafgaand aan de conferentie deden jongeren
mee aan de ‘Doen als Daniël-challenge’: tien dagen lang
leven als Daniël.
» Voor het eerst werd er een festivalavond gehouden, waar
verschillende artiesten optraden. Dit is goed ontvangen
en we gaan door met het optimaliseren van dit concept.

‘Het was een enor
me boost voor
mijn geloof. Ik heb
God aan het
werk gezien in mij
en in anderen.
Dat vind ik superc
ool. Daarnaast
was het ook superg
ezellig.’
(deelnemer Kers

tconferentie)

Aandachtspunt
Het viel ons op dat de College Tours minder goed bezocht
werden, terwijl we ervan overtuigd zijn dat dit een waardevol
onderdeel is. We gaan zoeken naar een manier om toch, op
het scherpst van de snede, meningsvormend bezig te zijn.

Nieuw kernteam bij TOV
Dankpunt
In het afgelopen jaar heeft een enthousiast, nieuw kernteam
zes inhoudelijke en gezellige avonden neergezet. De tieners
werden aangespoord om geestelijk wakker te worden en te
blijven. Ze waren tijdens het programma
actief op diaconaal gebied én ze
genoten van de leuke activiteiten
die georganiseerd waren.
1
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Aandachtspunt
In onze tieneractiviteiten willen we
onderscheidend en spraakmakend
zijn, om zo meer tieners bij Christus te
brengen en hen te begeleiden in het leven
met Hem. We bezinnen ons daarom op de
vorm en inhoud van de TOV-tour
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‘TOV bestaat uit een m
eken en
combinatie van God zo
aatje
ontspanning. Ook het pr
begrijpelijk
vond ik erg mooi. Het is
aktische
voor tieners en biedt pr
gelijks leven.’
handvaten voor het da
rwerk)
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Sion

Dankpunt
» In februari en oktober namen ruim honderd tieners deel aan
het HGJB-Scholierenweekend. Het doel? Tijd doorbrengen
met God en elkaar, inspirerende workshops volgen en herinneringen voor het leven maken.
» Onze jongerenwerker Marieke was er voor het laatst bij. Zij
wordt opgevolgd door Evelien, die inmiddels al bij het eerste
Scholierenweekend van 2020 aan het werk is geweest.

Aandachtspunt
» We zoeken naar manieren om de deelnemers
prijs te verlagen, bijvoorbeeld door structurele
sponsoring door bedrijven.
» Ook besteden we aandacht aan groener en
duurzamer werken tijdens de weekenden.
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idden. Ik heb veel
samen God mocht aanb
lachen!’
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Op vakantie!
Dankpunt

Gemidd
eld
cijfer vo
or de
vakanti
es:

8,8

‘Het was supergezellig en ik
heb
nieuwe vrienden leren kennen
. De
leiding was leuk en close. En
ik heb
God beter leren kennen. Het
is
echt een toffe ervaring en je
leert
echt veel over het geloof.’
(deelnemer HGJB-vakantie)

Podcast
Dankpunt

» Veel kinderen, tieners en jongeren kijken
elk jaar weer uit naar de HGJB-vakantiegids.
Paardrijden, overnachten in een boomhut of
varen op de Reeuwijkse Plassen: het kon allemaal. Tijdens de dagelijkse stille-tijdmomenten
werd aandacht besteed aan persoonlijke geloofsopbouw.
» In 2019 zijn 780 deelnemers mee geweest met een HGJB-vakantie.
Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

Aandachtspunt
Voor 2020 voegen we vakanties naar Ameland en Tsjechië, een verblijf op
een boot op de Friese Meren en een roadtrip naar Oost-Europa toe aan de
bestemmingen. We blijven werken aan kwantitatieve groei!

00
Ruim 5 s
ar
luistera

Na een korte pilot kreeg de podcast
dit jaar een nieuwe impuls. Elke week
komt er een nieuwe podcast online, waarnaar tieners tussen de bedrijven door kunnen luisteren.
De thema’s zijn gebaseerd op vragen die tieners tijdens
de HGJB-Scholierenweekenden naar voren brengen. Op
deze manier blijven we de tieners, ook na de weekenden,
ondersteunen in de opbouw van hun geloof.

Aandachtspunt
We zijn dankbaar met hoe
het nu gaat en dat zetten we
graag voort. Natuurlijk blijven
we nadenken over nieuwe
thema’s en het optimaliseren
van het format.

‘Hele fijne podcast!
Ik luister er graag
naar en het helpt
me tijd vrij te
maken voor God!’

(luisteraar van de podcast)
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De HGJB in 2019

Catechese en jeugdwerk
Social media bij Clik

‘Dit was echt zinvol, hi
er kan ik concreet
iets mee naar dat kind
toe.’
(kinderw
erker bij de workshop
‘Om

Dankpunt
» Er rolden vijf uitgaven van Clik van de drukpers, met
bijbehorende Clik-programma’s voor in de HGJBKinderwerkmap. Eén daarvan ging in op het thema
‘social media’, dat voor veel kinderen actueel is.
» Daarnaast werden een aantal mooie instructie
avonden gegeven over het werken met Opstap
(3- tot 6-jarigen) en de Clik-methode (6- tot
12-jarigen).
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Aandachtspunt
» Ook in 2020 blijven we werken aan het digitaliseren
van onze methode.
» We zullen een vervolg geven aan het thema rondom social media en dit praktisch toepassen op de
leefwereld van de kinderen.

Vakantie Bijbel Werk:

meer aandacht voor de bovenbouw
Dankpunt

‘De uitwerkingen,
gekozen bijbelverh
alen
en knutsels zijn a
ltijd
goed bruikbaar. H
et
is heel fijn dat dit
allemaal aangere
ikt
wordt.’
(VBW-team Hoog
bl

okland)

» De VBW-map, met als thema ‘SchatRijk’, is op basis van de
evaluatie uit 2018 completer gemaakt. De poppenkast
verhalen zijn terug van weggeweest en er is meer aandacht in de map voor oudere kinderen en tieners.
» Op drie plekken in het land hielden we goedbezochte
instructiemomenten voor VBW-werkers. De mogelijkheid
om ervaringen uit te wisselen werd als heel waardevol
ervaren.
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Aandachtspunt
In de evaluatie kwam naar voren dat men het themalied
te moeilijk vond en dat men behoefte heeft aan (nog)
meer u
 itdaging voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Daar
besteden we in de map voor 2020 extra aandacht aan.

6
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Digitale bid-

en
dankdagmappen
Dankpunt

te map

» We kregen vanuit diverse kanten de vraag om in de
thematiek en tekstkeuze meer aandacht te besteden
aan basale onderwerpen zoals bidden, danken en
‘gewas en arbeid’.
» Ook bleek er behoefte te zijn aan concrete voorbeelden
om de thema’s dicht bij de leefwereld van kinderen
te brengen. De werkgroep is alweer enthousiast bezig
(geweest) met de mappen voor 2020 en neemt deze
punten mee in de ontwikkeling ervan.

‘Echt een leuk boekje’ voor Follow
‘Tieners geven
zelf aan dat ze
het echt een leuk
boekje vinden. Het
is van deze tijd.
Vormgeving is hip en
overzichtelijk.’

Methode Leer

0

pen

Aandachtspunt

De bid- en dankdagmappen
werden voor het eerst volledig
digitaal aangeboden op de
website, naast de fysieke map
die elk half jaar op de mat valt.
Een service waar graag gebruik
van gemaakt wordt!

(reactie in enquête)

'Geeft veel stof om mee
aan het werk te gaan,
goede ideeen en vaak
e.
een waardevolle exeges
De map biedt genoeg om
een kinderdienst voor te
k
bereiden. M.b.t. de pree
levert het een heel mooie
en
aanzet voor de exegese
preekopbouw; nuttig!'

Ruim 8
5

verkoch

Predikant

Verkochte
en
werkboek

Me

: 3693
Follow Me
Next: 981
Follow Me

Aandachtspunt

Dankpunt

Ook het werkboek van Follow Me Next moet (en
zal DV in 2020) een metamorfose krijgen. Verder
blijven de filmpjes een punt van aandacht.

» Nadat vorig jaar de laatste inhoudelijke update is geweest, hebben we dit jaar een heel
aantal introductiefilmpjes vernieuwd. Ze zijn
gemaakt door een c hristelijk filmproductiebedrijf. Helaas was er niet voldoende budget om
alle filmpjes te vernieuwen, maar we zijn blij
met wat er nu is.
» Een leuke mijlpaal was de nieuwe uitvoering
van het werkboek: in plaats van een map op
A4-formaat een hip vormgegeven boekje op
A5-formaat. Uit een enquête blijkt dat 90%
van de gebruikers hier zeer content mee is.

& Leef compleet

Dankpunt
Met de verschijning van het derde deel voor de bovenbouw is deze nieuwe HGJB-catechesemethode in 2019
helemaal afgerond. Er zijn nu in totaal zes deeltjes. Deze
methode is een klassieke methode, naast de mentorcatechese die we bieden met Follow Me.

Aandachtspunt
Reacties op de methode zijn over het algemeen erg positief. Wel merken we dat een aantal gemeenten nog zoekt
naar het optimale gebruik ervan. De methode is een
mengvorm van plenaire catechese en mentorcatechese,
die een bepaalde vaardigheid van de catecheet vraagt.

7

7066
‘De verantwoordelijkhei
d voor
werkboe
ken
het product ligt bij de HG
verkocht
JB,
maar ik heb gemerkt da
t de
gesprekken die we hadd
en en de
inbreng die we daarbij
konden leveren
op heel zorgvuldige wijz
e is verwerkt.’
(ds. J.J. ten
Brinke, predikant in Ou

zijn betrokkenheid bij

d-Beijerland, over
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De HGJB in 2019

Advisering en toerusting
Groei bij het groeiplan
Aandachtspunt

Dankpunt
» Het HGJB-groeiplan vindt echt ingang in gemeenten. We
merken dat veel gemeenten zoekend zijn hoe ze ouders
meer kunnen betrekken op het jeugdwerk. Met het groeiplan werkten we in diverse gemeentes aan het toekomstbestendig maken van het jeugdwerk. Hierin werden ouders
volop meegenomen en serieus genomen in hun opdracht.
» We konden het groeiplantraject verder verbeteren en nog
beter laten aansluiten op de vragen van de gemeenten.

» Door diverse factoren duurt het soms lang voordat met
de ontwikkeling of uitvoering van een groeiplan gestart
kan worden. Bijvoorbeeld doordat diverse organen binnen
gemeenten betrokken zijn bij de besluitvorming voorafgaand aan de start van het groeiplantraject. Hier besteden
we in 2020 extra aandacht aan.

In 2019
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teund m
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‘Het mooie van he
t groeiplan is dat
je
goed na gaat den
ken over een helder
e
visie voor het gehe
le jeugdwerk.’
(jeug
douderling Den
Haag)

nden
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Kwetsbare gesprekken in de

geloofsopvoeding

Dankpunt
We zijn blij met de toenemende
vraag naar geloofsopvoedings
avonden. Naast toerusting was
er op deze avonden r uimte voor
open en kwetsbare g
 esprekken
tussen ouders onderling.
We daagden hen uit dit vast
te houden en ook andere
momenten te zoeken waarop ze
elkaar van hart tot hart kunnen
spreken.

Aandachtspunt
We zien een groeiende zorg rondom de geloofsopvoeding thuis.
Verschillende gemeenten kiezen er
daarom voor om thema-avonden te
organiseren. Helaas valt de opkomst
vaak tegen. We bezinnen ons op de
vraag op welke manier we ouders en
lokale gemeenten nog beter kunnen
ondersteunen en of hier wellicht nog
andere vormen voor nodig zijn.

we

enten

nd!
‘Wat een fijne avo
ed om
Het doet me zo go
in alle
te ontdekken dat
eld
gezinnen geworst
e
wordt met dezelfd
minder
zaken. Ik voel me
d heeft
alleen. Deze avon
!’
me echt bemoedigd
ge

(deelnemer
vond)
loofsopvoedingsa
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Toerustingsavonden

Generator ‘voorkomt’

en cursussen

automatische piloot

Dankpunt

12 curussen &
s44 toerusting
avonden

Het is mooi om te merken dat
gemeenten de HGJB weten te
vinden – en dat we hen dus
kunnen ondersteunen in de grote
vraag die er is naar training en
toerusting op diverse thema’s.

828
abonnee

Winter 2019

jeugdwerk
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Voorjaar 2020
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‘Veel aanwezigen waren zeer
enthousiast. Enkele jeugdwerkers
hebben de opgedane informatie
gelijk toegepast op hun club!’
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Dankpunt
Over goed en eigentijds jeugdwerk raak je niet uitgeschreven.
Daarom geeft HGJB het kaderblad Generator uit, waarvan in
2019 weer drie themanummers zijn verschenen: ‘Rituelen en
symbolen’, ‘Seksualiteit’ en ‘Geloven op zondag en daarna’.
Vooral het nummer over seksualiteit is positief ontvangen.

(jeugdouderling na een toerustings
avond)

Aandachtspunt
We kunnen niet altijd voldoen aan de vraag naar toerustingsavonden. Enerzijds door de piekweken in het kerkelijk jaar,
waarin veel gemeenten een toerustingsmoment plannen.
Anderzijds doordat we de aanvraag vaak laat binnen krijgen.
Daarom hebben we een aantal ervaren mensen gevraagd om
ons team op aanvraag te komen ondersteunen. Ook stimuleren we gemeenten om een aanvraag minimaal zes weken van
tevoren in te dienen.

‘Een interessant nummer over
seksualiteit – het is precies een
te
onderwerp waar wij in onze gemeen
t
mee bezig zijn. Is het mogelijk om da
nummer bij te bestellen?’’
(een predikant via de mail)

Aandachtspunt
Het aantal abonnees loopt terug; eind 2019 zaten we op
828. Dat is genoeg om door te gaan, maar we zijn ervan
overtuigd dat het blad meer lezers verdient. Het lezen van
een vakblad is een goede manier om te voorkomen dat het
jeugdwerk teveel op de automatische piloot gaat

WhatsApp-inspiratie
Dankpunt
» In 2019 lanceerden we een nieuw platform om jeugdleiders in het hele land te inspireren, te bemoedigen
en op nieuwe ideeën te brengen. Dit is voor ons een
experiment om te kijken of en in welke mate het iets
toevoegt aan het bestaande aanbod.
» We bereiken veel jeugdleiders uit de breedte van het
jeugdwerk.

‘Dank je wel,
deze had ik echt
nodig vandaag/
deze periode.’
(jeugdleider)

Aandachtspunt

50
Bijna 2 !
es
abonne

De tips zijn niet altijd
relevant voor alle ontvangers
van de WhatsApp-inspiratie. Onze
uitdaging is om in de variatie aan
tips relevant te zijn voor de diverse
doelgroep.

