
Adviesjaarplan HGJB-Tienerwerk – seizoen 2022-2023 
Met onderstaand jaarplan heb je een evenwichtige en gevarieerde verdeling qua 

themasoorten, terwijl ook rekening is gehouden met programma’s die in de voorgaande jaren 

aan de orde zijn geweest. Maar uiteraard staat het je helemaal vrij om voor andere thema’s 

te kiezen. 

Boven elk blok staat wanneer de genoemde programma’s in ieder geval op het online 

platform staan (we streven naar eerder). Dat is gelijktijdig met de verschijning van het nieuwe 

nummer van het HGJB-jongerenblad Pit. Het hoofdthema daarvan hangt steeds samen met 

de tienerwerkprogramma’s van die periode. 

 

 

Online: eind augustus 

 

September 

Enthousiasme gezocht1 – kernwoord: enthousiasme geloof – rubriek 2b – NIEUW  

Maak het – kernwoord: creativiteit – rubriek 5c 

1,2,3, vier – kernwoord: vieren en gedenken – rubriek 5d 

 

Oktober 

Ga voor gezond – kernwoord: gezonde levensstijl – rubriek 5d 

Als je je bed niet uitkomt – kernwoord: somberheid – rubriek 3c 

Durf je zalig te zijn? – kernwoord: geloofsmoed – rubriek 2b 

 

 

Online: eind oktober 

 

November 

Leren geloven (werktitel) – kernwoord: leren geloven – rubriek 2b – NIEUW 

Leraren in beeld – kernwoord: leraren – rubriek 4a 

Do you really care? – kernwoord: onverschilligheid – rubriek 3c 

 

December 

Wordt het nog wat met kerst? – kernwoord: kerst – rubriek 1a 

Kijk wijzer! – kernwoord: mediagebruik – rubriek 5b 

Is het allemaal wel waar? – kernwoord: twijfel – rubriek 2b 

 

 

Online: eind december 

 

Januari 

Vreemdelingschap (werktitel) – kernwoord: vreemdelingschap – rubriek 5d - NIEUW 

Vragen over de hemel – kernwoord: de hemel – rubriek 1c 

De bloemetjes buiten – kernwoord: uitgaan – rubriek 5c 

 

Februari 

Ik zie, ik zie2 – kernwoord: diaconaat – rubriek 4b 

Ik stond erbij – kernwoord: onrecht in de wereld – rubriek 5e 

 
1 HGJB-jaarthema 
2 Diaconaal project HGJB 



Kleren uit het jaar 0 – kernwoord: kleding – rubriek 3b 

 

 

Online: eind februari 

 

Maart 

Seksualiteit/verantwoordelijkheid (werktitel) – rubriek 5a - NIEUW 

Je zult maar homo zijn – kernwoord: homoseksualiteit – rubriek 5a 

Enthousiast over Jezus – kernwoord: getuigen – rubriek 6a 

 

April 

Wat is zonde? – kernwoord: zonde – rubriek 1b 

Hellupp verliefd – kernwoord: verliefd – rubriek 5a 

Ik wil meer meer meer – kernwoord: verslaving – rubriek 5d 

 


