
14-4-2017

1

#dvhjp#dvhjp

Opzetten van 
kinder- & tienerpastoraat 

Suzanna Kooistra 
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Jeugdpastoraat….

#dvhjp#dvhjp

Pastorale Piramide 

Professionele  
zorg

Specifieke
Pastorale zorg

basispastoraat
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Jeugdpastoraat 
o Zien 
o Kennen 
o Toerusten 
o Zorgen Professionele  

zorg

Specifieke
Pastorale zorg

BASIS  
Zien, kennen & toerusten
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Zien

o Zijn alle kinderen & jongeren in beeld?
o Is er met alle kinderen & jongeren contact
o Wordt er voor alle kinderen & jongeren gebeden? 

Kennen
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Bespreek eens… 
Hoe kun je kinderen en jongeren

leren kennen? 
Wat is daar voor nodig?
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Een jongere die je kent… 
o De meeste vrije tijd besteed ik aan:
o Schoolsoort:
o Ik zou later graag:
o Ik ben erg goed in:
o Ik word onzeker van:
o Ik heb wel/geen vriendinnen, 2 namen zijn:
o Club/catechisatie/jeugdgroep vind ik:
o Wat direct geskipt mag worden op 

club/catechisatie/jeugdgroep is:
o De relatie met mijn ouders is:
o Binnen onze gemeente heb ik een goede relatie met:
o Het meest irritante aan volwassen vind ik:
o Als ik aan God denk, denk ik aan:
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Kennen 
o De hele gemeente 
o Leven delen 
o Relationeel jeugdwerk 
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They don’t care how much you know, 
until they know how much you care
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Toerusten 
o Woord & Daad 
o Hele gemeente 
o Toerusten van jongeren 
o Toerusten van de omgeving 
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Specifieke pastorale zorg 

Een gespecialiseerde vorm van discipelschap waarin de jongere 
wordt gecoacht in geestelijke groei
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Plan van Aanpak 

Stel je gaat in je eigen gemeente 
jeugdpastoraat opzetten, 

wat ga je doen? 
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Plan van Aanpak 

• Initiatiefnemer 
• De gemeente informeren 
• Team samenstellen 
• Veranderingsproces 
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Eigenschappen JP Team
• Leidinggeven 
• Organiseren 
• Coaching  
• Orthopedagogische kennis
• Aantoonbare kennis van en/of ervaring met                  

psycho-pastorale zorg 
• Kennis van het grensgebied met de professionele 

hulpverlening 
• Sociale en communicatieve vaardigheden 
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Taken JP Team 
• Visie op JP schrijven & bewaken 
• Beleid op zien, kennen, toerusten en zorgen 
• Proces opgang brengen (houding)
• Ondersteuning basiszorg en gestructureerde zorg
• Oog voor jongeren die niet in beeld zijn 
• Coaching 
• Vraagbaak 
• Bewaken kwaliteit en continuïteit 
• Zorg faciliteren 
• Lijntje volwassenpastoraat 
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Leven delen
Aandacht 
Bereidheid
Betrokkenheid  
Authenticiteit

Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat 
wij elkaar moeten liefhebben;

1 Joh 3: 11-18


