VISIE
2023-2027

INLEIDING

IKJU is het Interkerkelijk Jeugdwerk Utrecht
waarin de Nieuwe Kerk, de Singelkerk, de
Jacobikerk en de Jeruzalemkerk gezamenlijk
jeugdwerk vormgeven. Al meer dan tien jaar
werken de vier kerken samen en verzorgen
jeugdwerk voor een groeiende groep kinderen
en tieners van acht tot achttien jaar. In 2014 is
er een reglement opgesteld (met daarin een
gezamenlijke visie) door de vier deelnemende
kerken.
In de afgelopen jaren is het jeugdwerk flink
gegroeid. In 2021-2022 hebben ongeveer 120
kinderen en jongeren deelgenomen aan de
activiteiten van IKJU. Om met het IKJU-werk
ook voorbereid te zijn op de toekomst is in
2021 door de betrokken kerkenraden besloten
om de gezamenlijke visie te herijken.
In een visietraject van januari - juni 2022
(begeleid vanuit Kerkpunt door Anko
Aussoren) zijn verschillende bijeenkomsten
geweest met betrokken vrijwilligers, ouders en
leden van de diverse kerkenraden.
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'Mam, ik moet echt
naar IKJU, ik moet mijn
vrienden zien.'
Ook zijn we in gesprek gegaan met
kinderen en jongeren van IKJU. In dit
traject hebben we benoemd wat we
belangrijk vinden in het huidige werk
van IKJU en hoe we kijken naar de
toekomst van IKJU. Dit heeft
geresulteerd in deze conceptvisie en
bijbehorende visuals. De conceptvisie is
op 12 mei 2022 voorgelegd aan een
groep betrokkenen vanuit de
verschillende kerken. De input die we
die avond hebben opgehaald is
verwerkt in deze versie.
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WAAROM
IKJU?
In ons gezamenlijk jeugdwerk willen we
uitstralen dat de kinderen en jongeren er
mogen zijn en dat ze gezien worden. Het is ons
verlangen dat ze zich onvoorwaardelijk
geliefd
KIDS/TIENERS
weten door God en dat ze mogen ontdekken
wie Jezus is. De jongeren mogen oefenen om
te leven met God en worden daarin
gestimuleerd, uitgedaagd en gesteund door
Belangrijk in de activiteiten van IKJU is
andere jongeren en de leiders. De leiders
ontmoeting, verbinding en inhoud. We
trekken met de jongeren op, staan open voor
willen onze jongeren vormen en hen
hun vragen en laten zien wat het leven met
leren over God en Zijn evangelie. Hierbij
God voor henzelf betekent. Hierin zijn ze voor
sluiten we aan bij de levensfase en
de jongeren een voorbeeld.
leefomgeving van de jongeren.

'Wat er leuk is aan IKJU?
Er is een goede balans
tussen serieuze tijd en
leuke dingen.'

We willen dat de kinderen en jongeren van de
verschillende kerken elkaar leren kennen en
met elkaar optrekken en opgroeien. We vinden
het belangrijk dat de kinderen en jongeren
weten dat ze als christen niet alleen staan.

IKJU | VISIE 2023-2027

3

IKJU IN VIJF
KERNWOORDEN
Vanuit het bovenstaande vatten we het
jeugdwerk samen in vijf kernwoorden:

Vieren

Vrienden
Sterke en eerlijke vriendschappen tussen
kinderen en jongeren onderling, maar ook
connecties met de (club)leiders. Vrienden
helpen bij het ontdekken van wie je bent,
waar je bij hoort en wat je mag geloven.
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Met elkaar het leven delen, plezier maken,
lachen, ontspannen, lol maken en Gods
grootheid ontdekken en ervaren. Elkaar
ontmoeten tijdens clubavonden, samen
eten, muziek maken en/of andere
(ontspannende) activiteiten doen. God
danken voor wat hij heeft gedaan. Juist
als we samen iets leuks doen, vieren we
de liefde van God.
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IKJU IN VIJF
KERNWOORDEN

Verwonderen

Vormen

We willen samen met de jeugd ons
verwonderen over Gods grootheid en het
kennen en volgen van Jezus. Het mysterie van
liefde. Daarbij willen we niet per se
antwoorden geven, maar naarmate de jeugd
ouder wordt, een onderzoekende en
nieuwsgierige houding stimuleren.

Geloof ontwikkelt zich een leven lang. Wij
sluiten aan bij de uitdagingen, kansen en
vragen van de jeugd. Ze mogen ontdekken
wie God is, wie ze zelf zijn (in hun eigen
leefomgeving), hoe je bidt, hoe je de Bijbel
leest en wat die hen te zeggen heeft.
Kortom: hoe geloof zichtbaar wordt in hun
leven.
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IKJU IN VIJF
KERNWOORDEN

Verschil maken
We willen aan kinderen en jongeren laten
zien en ze laten ervaren hoe je geloof in de
praktijk kunt brengen. Dat het geloof
betekenis heeft voor het dagelijks leven. Dit
kan door de uitvoering van missionaireen/of diaconale activiteiten waarbij we
aansluiten bij bestaande activiteiten.
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VOOR WIE IS IKJU?

Als kerken bieden we gezamenlijk jeugdwerk
aan waarbij we ons richten op kinderen en
jongeren uit de betrokken kerken. De focus ligt
op verbinding en verdieping in de onderlinge
relatie. We bieden activiteiten aan vanaf groep
5 tot en met ongeveer achttien jaar. Vrienden
en vriendinnen zijn welkom.
De jeugd die naar IKJU komt is grotendeels
kerkelijk opgevoed. Sommige kinderen en
jongeren gaan naar een christelijke school en
krijgen vanuit thuis, de kerk en school al veel
mee over het geloof. Andere kinderen en
jongeren gaan naar een niet-christelijke school
en hebben behoefte aan meer kennis over en
verdieping van hun geloof. Voor alle jongeren
geldt dat ze opgroeien in een stad waarin het
niet gewoon is om te geloven in God. Voor hen
is het fijn om andere christelijke jongeren te
ontmoeten waarmee ze toffe activiteiten
kunnen doen én meer kunnen leren over wat
geloven betekent.
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IKJU streeft ernaar dat iedereen zich thuis
thuis voelt en we sluiten zoveel mogelijk aan bij
de behoeften en leefwereld van de kinderen en
jongeren. Als IKJU staan we open voor nieuwe
kinderen en jongeren, ook uit andere kerken.
We zien een groeiende behoefte bij kerken om
voor hun jeugdwerk bij IKJU aan te sluiten. We
willen in deze behoefte voorzien. Tegelijkertijd
is groei alleen mogelijk binnen bepaalde
randvoorwaarden, zoals voldoende leiders die
het jeugdwerk dragen en voldoende
(financiële) ruimte. Voor uitbreiding van de
structurele samenwerking met nieuwe kerken
is afstemming met de kerkenraden van de
samenwerkende kerken nodig (hierover zijn
afspraken gemaakt in het reglement uit 2022).
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WAT DOEN
WE BIJ IKJU?
We organiseren tweewekelijks (op
vrijdagavonden en zondagavonden)
clubavonden voor kinderen in de leeftijd van
groep 5 tot ongeveer achttien jaar. Tijdens
deze avonden is er ruimte voor fun en inhoud
en het beter leren kennen van elkaar. Ook
organiseren we gedurende het jaar activiteiten
zoals schaatsen, een kamp, het bezoeken van
de EO-Jongerendag, etc. Deze activiteiten
worden IKJU-breed georganiseerd, met een
mix in leeftijden.
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HOE DOEN
WE DIT?
De kracht van IKJU is de samenwerking tussen
de verschillende kerken. Het IKJU-jeugdwerk
staat naast het jeugdwerk van de eigen
deelnemende kerken. We realiseren ons dat
niet overal de jeugd rijkelijk aanwezig is in de
betrokken kerken en het jeugdwerk niet overal
floreert. Juist als kerken willen we er daarom
voor elkaar zijn om voor alle jongeren van de
betrokken kerken kwalitatief goed jeugdwerk
te kunnen bieden. Daarbij dragen de grotere
kerken relatief meer bij dan de kleinere kerken,
zowel financieel als qua jongeren/leiding. Het is
belangrijk dat de activiteiten van de
deelnemende kerken en IKJU worden
afgestemd met elkaar. Het streven is dat de
activiteiten aanvullend op elkaar zijn.
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HOE DOEN
WE DIT?
Om de continuïteit en kwaliteit te kunnen
waarborgen is er een (betaalde) persoon die
het jeugdwerk aanstuurt en coördineert. In het
meest ideale geval is dat een persoon die zelf
uitvoerend jeugdwerker is, dus zelf
activiteiten organiseert en optrekt met de
kinderen en jongeren. Daarnaast kan deze
persoon ook leiders werven en kerken
stimuleren om actief betrokken te blijven bij
IKJU. Om het IKJU-jeugdwerk mogelijk te
maken stellen de gezamenlijke kerken een
betaalde jeugdwerker aan voor 12 uur in de
week. Naast de jeugdwerker zijn de
vrijwilligers (leiders) cruciaal voor het IKJUjeugdwerk. Zij verzorgen de clubavonden, zijn
vraagbaak voor de jongeren en trekken een
periode samen met de jongeren op. Hierdoor
weten zij goed wat er onder jongeren leeft,
welke vragen zij hebben en kunnen ze het
programma hierop aanpassen. Zij worden
toegerust door middel van een twee-jaarlijks
toerustings-/trainingsmoment. Daarnaast is de
jeugdwerker aanwezig bij de clubavonden om
de leiding te ondersteunen.
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We vinden het belangrijk dat de jongeren
betrokken zijn en op jonge leeftijd ‘leiderschap’
leren. We willen bewust nagaan hoe we
kinderen en jongeren betrekken bij de
activiteiten op hun niveau, passend bij hun
talent en ze laten groeien in
verantwoordelijkheid. De leiders dagen de
kinderen en jongeren uit en coachen ze hierin.
Speciale focus willen we daarbij leggen op het
mentoren van oudere jeugd en hen in te zetten
om jongere jeugd te begeleiden.
Om te zorgen dat de clubs goed lopen, de
activiteiten gecoördineerd worden en dit in
gezamenlijkheid met de betrokken kerken
gebeurt, is er een IKJU-Raad. De leden van de
IKJU-Raad denken met de jeugdwerker mee
over het IKJU-jeugdwerk, zijn ambassadeur van
het IKJU-jeugdwerk en aanspreekpunt binnen
de kerk waar ze betrokken zijn.
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FOCUSPUNTEN
KOMENDE JAREN
Bovenstaande laat zien waarom we het werk
van IKJU zo belangrijk vinden en op welke
manier we dat werk willen doen. Er is een
aantal punten waar we de komende jaren extra
aandacht aan willen besteden. Dit omdat
afgelopen jaar is gebleken dat deze punten
onvoldoende gerealiseerd zijn en
voorwaardelijk zijn om IKJU, met behoud van
kwaliteit, draaiende te houden.

Juist vanwege de groei is de betrokkenheid
van ouders en (nog niet) betrokken kerken
cruciaal om het IKJU-jeugdwerk goed uit te
kunnen voeren en te kunnen
professionaliseren. Professionaliseren op het
gebied van stevige ondersteuning van leiders,
verdere opbouw van het IKJU-netwerk en van
het inhoudelijk programma.

Zo is gebleken dat het noodzakelijk is om de
groep te splitsen wanneer er meer dan 25
kinderen op een clubavond komen. Dit is alleen
mogelijk met voldoende leiding. Ook is duidelijk
geworden dat er behoefte is aan training
omtrent groepsdynamiek en
groepsmanagement. Afgelopen jaar is er een
training in samenwerking met de Nieuwe Kerk
georganiseerd, dit onderdeel willen we
structureel inbedden voor leiders van IKJU. Dat
IKJU ook afgelopen seizoen is gegroeid is iets
waar we enorm dankbaar voor zijn én waar we
op willen anticiperen. Om die reden willen we
hier een concrete aanpak voor opstellen.
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FOCUSPUNTEN
Onderstaande focuspunten kunnen en
willen we niet in één seizoen afronden, het
vraagt tijd en aandacht om dit op een
goede manier uit te werken. Wél willen we
aan de slag met datgene dat al mogelijk is.
Aan onderstaande focuspunten worden, in
samenwerking met de leiders, actiepunten
verbonden. De focuspunten zijn:

Voldoende leiders voor de groeiende
groepen;

Toerusting van de leiders met
aandacht voor groepsdynamiek,
groepsmanagement en
geloofsontwikkeling, waarbij
aandacht is voor de verschillende
leeftijdscategorieën (kinderen en
tieners);
Aanpak hoe om te gaan met
groepsgrootte, groepsdynamiek
(groepjesvorming) en differentiatie
(specifiek leeftijd groep 7 - klas 2
en interesse/behoefte);
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Inzet en betrokkenheid van kinderen
en jongeren zelf;

Vergroten van de betrokkenheid van
huidige betrokken kerken en ouders
door heldere communicatie en steun
vragen in gebed, giften, tijd;
Financiële continuïteit;

Versterken van betrokkenheid van
nog niet betrokken kerken;

Duidelijke lijn in de opbouw van het
programma (door middel van een
jaarplan, inhoudelijke thema's,
afgestemd op de doelgroep);
Mogelijkheden onderzoeken voor
keuzeprogramma’s (bijvoorbeeld een
theaterstuk, The Passion, EOjongerendag, sportactiviteit,
diaconale activiteiten).
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E-MAIL: INFO@IKJU.NL
TELEFOON: 06-39494357
WEBSITE: WWW.IKJU.NL
INSTAGRAM: @IKJU.NL

