
Pastoresteam en Jeugd- en 

Jongerenwerk PGE 

Voorstel om ds. Hanneke Siebert vanuit het pastoresteam in te zetten als pastor 

voor het jeugd- en jongerenwerk 

1 Motivatie 
Belangrijkste motivatie om vanuit het pastoresteam structureel te investeren in het jongerenwerk is 

dat op deze wijze éénheid mogelijk wordt in het kerkenwerk als geheel. Jongerenwerk en 

volwassenenwerk zijn via de jongerenpastor onontkoombaar met elkaar verbonden.  

De werkgroep jeugd en jongeren beseft dat het momenteel financieel niet mogelijk is om opnieuw 

een jongerenwerker aan te stellen. 

Het Pastoresteam en de werkgroep jeugd en jongeren stellen in gezamenlijkheid voor om ds. 

Hanneke Siebert de bijzondere focus jongerenwerk te geven. 

Belangrijkste motivatie om vanuit het pastoresteam structureel te investeren in het jongerenwerk is 

dat op deze wijze éénheid mogelijk wordt in het kerkenwerk als geheel. Jongerenwerk en 

volwassenenwerk zijn via de jongerenpastor onontkoombaar met elkaar verbonden en de 

communicatie tussen beide werkvlakken zal beter verlopen. 

2 De context van de predikant voor het jongerenwerk 

2.1 Inzet van het Pastoresteam Enschede 

• Eén pastor (Hanneke Siebert) krijgt binnen het PTE als bijzonder focus jongerenwerk. 

o 'Specialisatie' in het team is al lang een wens van het team en de Protestantse 

Gemeente, door het samengaan van vijf wijkgemeenten wordt dit mogelijk. Vergelijk 

de focus diaconaat van collega Ellen Sonneveld. 

• Het team faciliteert en bewaakt de benodigde ruimte door gezamenlijke werkafspraken en 

onderlinge werkverdeling. 

• Via het team werkt de jongerenpredikant actief aan integratie van het jongerenwerk in het 

gemeentewerk als geheel. De jongerenwerker stuurt ook de collega’s aan in hun jeugdwerk. 

• Doordat pastor voor het jongerenwerk ook op andere delen van het kerkelijk erf werkzaam 

is, vindt een vanzelfsprekende kruisbestuiving van het gehele kerkenwerk.  

 

2.2 Werkgroep Jeugd en Jongeren 

De jongerenpredikant is ambtshalve (als 'specialisatie' van het team) lid van de WJJ.  

De Werkgroep Jeugd en Jongeren is de vanzelfsprekende gesprekspartner van de jongerenpredikant 

waar het gaat over beleid, doelstelling, uitvoering en evaluatie van het jongerenwerk. 



3 Visie 
De gemeente biedt jongeren een veilige ruimte waarin zij in Woord en daad hun eigen weg mogen 

zoeken in de wereld van kerk en geloof. "Geloven in Enschede" krijgt handen en voeten in concrete 

'evenementen' voor en door jongeren. 

3.1 Groep 7 en 8 

Dit is de ideale leeftijd voor kenniscatechese. Via de basiscatechese van de kinderdienst op 

zondagmorgen wordt dit al gedaan (met de methode Jop Basics). Het is goed deze insteek te 

continueren en blijvend te faciliteren. 

3.2 Pubers: 12 – 18 jaar 

De doorstroom 'jonge jongeren' vanuit de kinderdienst is momenteel goed te noemen. Er is een vrij 

grote groep 12+ ers en enkele 15+ers met interesse voor het jongerenwerk. Hier liggen kansen voor 

een nieuwe start in de Ontmoetingskerk. 

Juist in deze leeftijdscategorie ligt de nadruk op het scheppen van een veilige ruimte waarbinnen 

jongeren in woord en daad een eigen weg kunnen zoeken in de wereld van geloof en kerk. 

Kennisoverdracht komt in deze fase minder op de voorgrond. 

3.3 Jongvolwassenen 18+  

Wat jongvolwassenen betreft die de middelbare school achter zich hebben gelaten, wil de 

jongerenpastor inzetten op persoonlijke aandacht; het actief aangaan pastorale ontmoetingen 

tussen pastor en jongere. 

Deze pastorale aandacht is gericht op de relatie tussen gemeente en jongere. Deze interesse heeft 

een dubbel focus; er is persoonlijke aandacht voor de concrete jongere, én de jongerenpastor helpt 

de jongeren een eigen plek in de gemeente te vinden. 

De Protestantse Gemeente Enschede wil graag een open gemeenschap zijn, "de ruimte is ons heilig". 

Iedere keer weer blijkt het noodzakelijk te zijn om elkaar als gemeenschap te leren wat het betekent 

een 'open gemeenschap' te zijn. 

Belangrijk hierbij is dat deze groep jongeren ook aansluiting kan vinden bij activiteiten die voor “de 

rest van de gemeente” georganiseerd worden. 

 

3.4 Speerpunten in het werk 

Het komende jaar zal de aandacht voornamelijk uitgaan naar het (opnieuw) initiëren van groepswerk 

voor jongeren van de middelbare-school-leeftijd. Concreet betekent dit werken aan het doorzetten 

en uitbreiden van jeugdkerk op zondagmorgen: 

Een voorstel kan zijn om per maand de zondagen als volgt in te vullen:  

1 Een zondag in de maand vrije vorm 

2 Twee zondagen in de maand: ‘Mensen zoals jij’ – gesprek rondom de Bijbel (evt. in 2 

leeftijdssubgroepen) ('Mensen zoals jij' is een gespreksmethode rondom persoonlijke 

ervaringen en bijbelverhalen, in de lijn van 7plus1.) 

3 Eén zondag per maand ‘samen naar de kerk’. Het voluit kunnen vieren van de liturgie vraagt 

om oefening. Het zal vervreemdend werken de jongeren nauwelijks in aanraking te brengen 

met de wekelijkse eredienst. 



NB. In deze opzet is er dus iedere zondagmorgen een aanbod voor middelbare scholieren. Vrijheid 

van aanwezigheid is een groot goed, maar tegelijk zal het alleen werken als jongeren met zeer 

grote regelmaat komen. Dit is een verantwoordelijkheid óók van de ouders. 

 

Daarnaast zal actief worden ingezet op individueel pastoraat voor 18+ers. 

 

In dit alles ruim aandacht voor verbetering in de relatie tussen het jeugdwerk Zuid en het 

algemene jeugdwerk binnen de PGE.  


