
Vacatures jeugdwerk van Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum 
 

 
In onze gemeente voelen we ons erg gezegend met de vele jongeren die bij ons horen, jong of al 
wat ouder en uit diverse woongemeentes. Al tijdens een doopdienst worden we als gemeente 
breed aangesproken op onze verantwoording om deze kinderen te helpen en steunen in het 
opgroeien in het geloof.  
Dat komt onder andere tot uiting in het vele jeugdwerk. U begrijpt dat daar veel mensen voor 
nodig zijn, en door wisselende omstandigheden blijft er ook altijd nieuwe aanwas nodig.  
Daarom vragen wij als gezamenlijke jeugdwerkers uw aandacht voor de ‘vacatures’ die er open staan. 
 
Wij vragen: 

• Een hart voor God en voor jongeren 

• Een bescheiden investering van je tijd, beetje afhankelijk van de taak die jij wilt gaan doen 

• Enthousiasme  
 
Wij bieden: 

• Uitsluitend enthousiaste kinderen en jongeren 😉 

• Voldoening door het vervullen van een taak in het jeugdwerk 

• Verrijking van je (geestelijk) leven 

• Een team van enthousiaste mensen waarmee je het samen doet 
 

Zondagsschool en On Track zoekt: 
Tijdens de kerkdienst vindt de zondagsschool en On Track plaats. Zondagsschool is voor kinderen van groep 1 t/m 6 
en On Track is voor kinderen van groep 7 en 8. 
 
Wij zoeken leidinggevende voor: 
groep 1/2 (zondagsschool) 
groep 3/4  (zondagsschool) 
groep 5/6 (zondagsschool) 
groep 7/8 (On Track) 
 
Tijdsinvestering: 
Voor zondagsschool / On Track geldt dat je 1x in de maand aan de beurt bent tijdens de kerkdienst en het vraagt een 
uur voorbereiding. Met Pasen en Kerst wordt er wat meer voorbereiding van je gevraagd, omdat er dan in de kerk 
meer aandacht is voor deze projecten. Per jaar hebben we 3 á 4 vergaderingen. 
  
Voor meer info: Jolanda de Krijger, 0184-670845, n.de.krijger@hetnet.nl 

Jeugddienstcommissie zoekt: 
Wij zijn op zoek naar jonge enthousiaste algemene commissieleden die willen nadenken en helpen bij het 
organiseren van jeugddiensten. Denk hierbij aan: 

• maken van de liturgie 

• het bedenken van de thema’s 

• communicatie met sprekers en bands 
 
Tijdsinvestering: 
We bereiden met elkaar 4 jeugddiensten voor per jaar. Per jeugddienst is er een overleg. Vlak voor de jeugddienst 
zijn er allerlei zaken die geregeld moeten worden. Het is ook een beetje afhankelijk van welke taken je opneemt 
binnen de commissie. 
 
Voor meer info: Karsten van Herwaarden, 06-57867816, karstenvanherwaarden@gmail.com 
 



 
Heb jij een hart voor God en voor kinderen, 
tieners en jongeren? Dan zoeken we contact met 
jou!! Zou je best wat in het jeugdwerk willen doen 
maar deze vacatures passen je niet? Laat het 
gewoon even weten aan één van de 
jeugdouderlingen. We denken graag met je mee. 
Jeugdwerk is niet altijd makkelijk maar het 
verdiept ook je eigen geloofsleven!! 
 
 

Catechese voor mensen met een beperking: 
Al heel veel jaren draait er in Giessenburg een catechese voor mensen met een beperking. Door de jaren heen 
hebben daar altijd gemeenteleden uit Giessen-Oudekerk aan meegewerkt. We organiseren dat namens de 
hervormde kerk Giessen-Nieuwkerk, de Gereformeerde kerk Giessenburg en onze gemeente.  
 
Catechese voor mensen met een beperking zoekt: 
Iemand die het komende seizoen wil meedraaien met deze mooie vorm van catechese. 
 
Tijdsinvestering: 
Het is 1x in de twee weken op donderdagavond een uurtje. De voorbereidingen vallen erg mee. 
 
Voor meer info: Ronny van Renswoude, 06-19460035, ronny.van.renswoude@hggop.nl 
 
 
 
 

Follow Me zoekt: 
Een nieuwe mentor voor de Follow Me catechese. Als Follow Me mentor begeleid je een groepje van 6-8 
catechisanten. Met elkaar luisteren we naar de inleiding en aansluitend bespreek je de vragen in je eigen 
mentorgroep. Een mentor kan ook meedraaien in het geven van de inleidingen maar dat is niet perse noodzakelijk. 
 
Follow Me zoekt: 
We zijn op zoek naar een ‘halve’ nieuwe mentor voor Follow Me. Half betekent dat je samen met een andere ‘halve’ 
mentor één mentorgroep begeleid. Je bent dan om de week aan de beurt en je kan samen een rooster maken. 
 
Tijdsinvestering: 
Voorbereiding van de les ongeveer een klein uurtje en natuurlijk de Follow Me avond. Dit is op donderdag van 
19:00u tot 20:00u. Je moet er iets eerder zijn want we proberen met een gebed te beginnen en na afloop drinken we 
nog wat en ruimen we samen de boel op. Wil jij jonge mensen helpen groeien in hun geloofsleven?  
 
Voor meer info: Ronny van Renswoude, 06-19460035, ronny.van.renswoude@hggop.nl 
 

Clubs zoeken: 
Clubs zijn 1x per 2 weken en vinden plaats in de Oude School. We kennen clubs vanaf groep 5. Iedere club bedenk t 
weer een eigen programma. 
 
Clubwerk zoekt: 
Voor het clubwerk zijn we altijd op zoek naar clubleiding. Voor het komende seizoen zoeken we versterking bij club 
groep 7. Op termijn zoeken we uitbreiding bij klas 3/4. 
 
Tijdsinvestering: 
Samen met de andere clubleiding bereid je een clubavond voor. Een clubavond duurt ongeveer anderhalf uur. Club 
groep 7 en club klas 3 en 4 draaien op de woensdagavond. Daarnaast zijn er 3 vergaderingen per seizoen. 
 
Voor meer info: Johan de Ruiter, 06-12962409, johan.de.ruiter@hggop.nl 
 

Contactpersonen jeugdwerk: 

Jeugdouderling:  Geert Vlot, 06-53252060 

Pieter Prins, 06-53377619. 

Jeugdwerker:   Henk Vlot, 06-12780929 

Club coördinator: Johan de Ruiter, 06-12962409 

Kerkelijk werker:  Ronny van Renswoude, 06-19460035 
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