
pastoraat
jeugd

in de ontmoeting

‘De Ontmoeting is een plek 
waar elk kind, elke jongere 
en elke jongvolwassene zich 
gezien weet.’

Dat is de droom van het Jeugdpastoraat. 
Een gemeente waar je - naar Romeinen 
12 - ook (juist) als jongere merkt: ‘Ik ben 
niet alleen. Als ik blij ben zijn er anderen 
die met mij blij zijn. Als ik verdrietig ben 
zijn er anderen die met mij verdrietig 
zijn. En als ik vragen heb zijn er anderen 
die met mij samen op zoek gaan naar 
antwoorden...’ Waar je als jongere weet: 
er wordt vóór mij gebeden en mét mij 
gebeden.

Het jeugdpastoraat is bereikbaar via het emailadres: 
jp@ontmoetingmiddelburg.nl

Het jeugdpastoraalteam bestaat uit:

www.ontmoetingmiddelburg.nl

• Arjan van Garderen

• Anjo van Houte

• Annette van Dijk

• Mariette van Asperen

• Marijn Allemekinders

• Paulien Honkoop

• Ronald Keijts

• Zias Lukasse

het
jeugdpastoraal
team

Verblijd u met hen 
die blij zijn,

en huil met hen 
die huilen

Romeinen 12:15

De Ontmoeting
Middelburg



pastoraat
jeugd

in de ontmoeting

‘De Ontmoeting is een plek 
waar elk kind, elke jongere 
en elke jongvolwassene zich 
gezien weet.’

Dat is de droom van het Jeugdpastoraat. 
Een gemeente waar je - naar Romeinen 
12 - ook (juist) als jongere merkt: ‘Ik ben 
niet alleen. Als ik blij ben zijn er anderen 
die met mij blij zijn. Als ik verdrietig ben 
zijn er anderen die met mij verdrietig 
zijn. En als ik vragen heb zijn er anderen 
die met mij samen op zoek gaan naar 
antwoorden...’ Waar je als jongere weet: 
er wordt vóór mij gebeden en mét mij 
gebeden.

Het jeugdpastoraat is bereikbaar via het emailadres: 
jp@ontmoetingmiddelburg.nl

Het jeugdpastoraalteam bestaat uit:

www.ontmoetingmiddelburg.nl

• Arjan van Garderen

• Anjo van Houte

• Annette van Dijk

• Mariette van Asperen

• Marijn Allemekinders

• Paulien Honkoop

• Ronald Keijts

• Zias Lukasse

het
jeugdpastoraal
team

Verblijd u met hen 
die blij zijn,

en huil met hen 
die huilen

Romeinen 12:15

De Ontmoeting
Middelburg



met elkaar

• Gemeenteleden betrekken bij het jeugdpastoraat en hen uitdagen 
om te zien naar de kinderen en jongeren in hun omgeving. 

• Initiatief nemen tot activiteiten voor bepaalde doelgroepen. 
• Sparringpartner zijn van gemeenteleden die voor jongeren iets 

willen organiseren. 
• Toerusting organiseren voor wie daar behoefte aan heeft in het 

werken met/voor jongeren. 
• Toerusting organiseren rondom ouderschap en geloofsopvoeding. 

wat we op termijn (steeds meer)

hopen te gaan doen

• Bidden met kinderen en jongeren na afloop van de 
ochtenddiensten. 

• Signalen over - en van- kinderen, jongeren en ouders 
opvangen. 

• Voor en met kinderen, jongeren en ouders bidden. 
• Een oriënterend gesprek aangaan met jongeren 

wanneer zij of hun ouders daar om vragen. 
• Op verzoek een mentoraatscontact mogelijk maken. 

Hiervoor wordt een mentor gezocht. 

(Mentorcontact wil zeggen: op regelmatige basis een gesprekje voeren/
wandeling maken, een luisterend oor bieden. Frequentie is afhankelijk 
van de aard van de vragen).

wat we
op dit moment
in de praktijk doen

wat we
niet kunnen

• Professionele hulp bieden. 
• Intensieve hulp bieden aan jongeren die op één of meer 

levensterreinen vastgelopen zijn.
• Intensieve hulp bieden aan ouders die vastgelopen zijn in 

het opvoedingsproces. 

Wanneer sprake is van professionele hulp of een situatie 
van ‘vastlopen’ kan het jeugdpastoraat wel meezoeken naar 
geschikte hulpverlening en op verzoek samen oplopen, 
meebidden, luisteren of samen stil zijn. 

Met elkaar ‘bidden en werken’ is nodig om die droom steeds 
meer realiteit te laten worden. In januari 2019 ontstond daar-
om een jeugdpastoraal team. Dit jeugdpastorale team hoopt 
stap voor stap, biddend, mee te bouwen aan deze droom die 
door velen in de gemeente gedeeld wordt.

‘Elk kind en elke jongere zien’ is niet iets dat een kleine groep 
mensen kan doen. De hele gemeente is daarbij nodig. Jeugd-
werkers, (wijk) ouderlingen, kringleden, ouders, senioren, 
mensen met een hart voor jongeren of kennis van en ervaring 
met het werken met jongeren. Ook uw ogen, oren, handen, 
hart en gebed zijn nodig.
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