Functieomschrijving Jeugdpastorale bezoeker
Als Jeugdpastorale bezoeker (hierna JPB-er genoemd) ben je samen met jeugdouderling(en)
verantwoordelijk voor de invulling en begeleiding van het jeugdpastorale werk in de gemeente.
Waarom is een JPB-er belangrijk?
 We zien dat veel jongeren naar mate ze ouder worden steeds minder regelmatig naar de
kerkdienst, catechisatie en club komen. Hierdoor verliezen ze het contact met hun
leeftijdsgenoten binnen de gemeente, en daarmee een waardevolle mogelijkheid om over God
en Jezus in gesprek te zijn.
 We zien dat jongeren hierdoor vaker afstand nemen van de gemeente en juist ook van
God/geloof, waardoor ze soms ook het geloof verliezen. Hiervoor willen we ze behoeden.
 De leeftijdsgroep is te groot voor de jeugdouderling(en), waardoor een groot deel van
jongeren uit beeld zijn of komen.
Wat is het doel?
Het doel van het jeugdpastorale bezoekwerk is om jongeren dichterbij God te brengen.
Hoe willen we dat doel bereiken?
 We willen met de jongeren (tussen ± 18 t/m 27 jaar) d.m.v. gesprekken een vertrouwensband
opbouwen en vanuit deze band duidelijk maken wie de Here God is en voor hun wil zijn
 Behalve een gesprek zijn ook andere contactmomenten van belang om de band te verstevigen
(feliciteren met verjaardag, rondom examenperiode, etc.)
 Vele handen maken licht werk: door meerdere mensen voor dit werk in te schakelen kunnen
we een grote groep bereiken
Wat zien we graag dat de JPB-er doet?
 Het belangrijkste is dat de JPB-er een vertrouwensband gaat opbouwen met zijn/haar
jongeren
 Na het ontstaan van het eerste, hopen we dat er ook ruimte ontstaat om samen over het
geloof te kunnen spreken
 Je probeert de jongeren minimaal 3x per jaar te zien
 Daarnaast probeer je regelmatig contact met hem/haar te houden (b.v. Instagram,
WhatsApp, Facebook, e.d.)
 Jongeren bijstaan als emotionele omstandigheden of situaties zich voordoen als:
relatieproblemen (‘verkering uit’), schoolproblemen (gezakt bij een schoolexamen, blijven
zitten, etc.) en rouw
 Je neemt geheimhouding in acht voor zaken die je in vertrouwen worden meegedeeld.
 Als je vermoedt dat er verontrustende zaken spelen bij de jeugdige, deel je dit eerst met de
jeugdouderling. Doe dit altijd na overleg met de betrokkene
 Je maakt af en toe wat aantekeningen over algemene zaken en deelt dit met de
jeugdouderling (zo blijven hij/zij goed op de hoogte)

Wees je ervan bewust dat jongeren je als voorbeeldfiguur zien; ze kijken naar de dingen die je doet en
nemen misschien wel dingen van jou over. Let daarom op je taalgebruik, omgang met mensen,
kerkgang, etc.
Adviezen
 Wees echt en eerlijk, dan krijg je echte en eerlijke jongeren terug! (Je hoeft bijv. niet alles te
weten)
 Doe alleen beloften waarvan je zeker weet dat je die na kunt komen
 Probeer alert te zijn met belangrijke momenten! (verjaardag, overlijden familielid, examens
e.d.)
 Problemen? Blijf er niet mee zitten; overleg met de jeugdouderlingen
Wat bieden we?
 Het werk wat je doet waarderen we zeer; het is niet te betalen! Daarom staat er geen
salarisvergoeding tegenover (onkosten die je maakt kunnen natuurlijk wel vergoed worden)
 Je zult en mag God aan het werk zien in de harten van de jongeren. Dit mogen meemaken is
een boost voor je eigen persoonlijk geloof
 Een plek in de gemeente waar je Jezus nog beter leert kennen doordat je je geloof concreet
handen en voeten kunt geven
 Een of meer avonden per jaar toerusting, coaching en/of intervisie
Wij wensen jullie Gods zegen bij dit geweldige werk!!

