
Jeugdpastoraat De Morgenster Wezep 
 
Inleiding 
In dit stuk maken we duidelijk hoe het jeugdpastoraat in de Morgenster in Wezep een plek krijgt. 
Binnen De Morgenster willen we graag naar alle jongeren omzien en hen in beeld houden. We hopen 
dat ze met het ouder worden een relatie met God opbouwen en een plek vinden binnen de 
Morgenster. Naast het jeugdwerk wordt dit ondersteund door het jeugdpastoraat. 
Sinds een aantal jaren is de doelstelling om bij elke predikantswijk of sectie een jeugdouderling te 
benoemen. De jeugdouderling heeft als taak om naar de jongeren om te zien, met hen in contact te 
zijn en te kijken hoe het met hen gaat.  
 
Doel van jeugdpastoraat 
Het doel van pastoraat is om naar elkaar om te zien en dan vooral geestelijk. Dus de centrale vraag is 
bij pastoraat is: hoe gaat het met jou in jouw relatie met God? Daar komt uiteraard in mee hoe het 
met je gaat in je school, studie, werk en privé. En juist op die momenten dat het niet zo goed gaat, 
hopen we dat snel op te pikken en er voor de jongeren te zijn.  
 
Op het moment dat kinderen/jongeren niet meer deelnemen aan activiteiten (jeugdwerk en 
catechese) is het goed om dit door te geven aan de jeugdouderlingen.  
 

Basispastoraat 
Het basispastoraat onderscheiden we in kinderpastoraat, tienerpastoraat en jongerenpastoraat. 
Ouders, jongeren en ouderlingen kunnen contact zoeken met de jeugdouderling of ouderling 
jeugdzaken als dat nodig mocht zijn.  
 

Kinderpastoraat 
Kinderpastoraat geeft aandacht aan kinderen t/m groep 8. Bij deze leeftijdsgroep spelen de ouders 
de grootste rol om kinderen een plek te laten vinden in de Morgenster. Vandaaruit zijn zij belangrijke 
signaalgevers. Daarnaast kan dat vanuit het kinderwerk worden gedaan.  
 

Tienerpastoraat 
Bij tienerpastoraat gaat het over tieners in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. In deze levensfase zoeken 
tieners hun weg en kan soms aandacht van het jeugdpastoraat worden gevraagd. In overleg met 
ouders en de tiener wordt gekeken hoe tienerpastoraat een plek kan krijgen. Ook kan dit in overleg 
met catecheten en leiders van de tienerclub (Tireja).  
 

Jongerenpastortaat 
Jongeren vanaf 17 jaar kunnen naar catechese, youth alpha en groeigroepen. Daarnaast willen we de 
jongeren in beeld houden door hen op te zoeken. Dit doet de jeugdouderling samen met jeugd 
pastoraal bezoekers. Een jeugd pastoraal bezoeker krijgt een groep jongeren onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid om daarmee in contact te blijven.  
Het gaat er daarbij vooral om dat jongeren gezien worden. Of ze nu wel of niet een verbinding met 
de kerk voelen. We willen ze laten voelen dat ze bij het koninkrijk van God horen. 
 

Crisispastoraat 
Wanneer jongeren professionele zorg nodig hebben dan willen we naast ze staan en met hen 
meelopen in die tijd. Wanneer crisispastoraat verleend moet worden kan dit bij de jeugdouderling en 
(jeugd)predikant worden aangegeven. Zij overleggen wie op dat moment pastoraat verleend.  
 

Privacy 



Ten allen tijde worde de privacyregels gevolgd. Dat betekent dat als ouders van een jongeren van 12-
16 jaar vragen of pastoraat mogelijk is altijd gevraagd wordt of de jongere toestemming heeft 
gegeven voor het delen van privacygevoelige informatie. Is dat niet het geval dan wordt dat eerst 
gevraagd om door te kunnen gaan. 
 
Als een jongere van 12-16 jaar zich meldt bij een ouderling of pastoraal bezoeker zal altijd gevraagd 
worden of ouders hiervan op de hoogte zijn. Als dat niet het geval is wordt met de jongere 
besproken om ouders wel op de hoogte te stellen.  
Vanaf 16 jaar gaan jongeren zelf over hun eigen informatie. Ook daarin is het nodig dat als ouders 
contact zoeken dat jongeren zelf toestemming hebben gegeven voor het delen van informatie met 
de jeugdouderling/pastoraal bezoeker.  
 
 
Jeugd pastoraal bezoeker 
 
Taak: In verband met de vacante wijken gaan we werken met pastoraal bezoekers. Pastoraal 
bezoekers hebben als taak de ouderling te ondersteunen in het pastoraal voor de jongeren in de hem 
of haar toegewezen wijk.  
 
Aanstelling en bevestiging: De kerkenraad stelt de pastoraal bezoeker aan. Bevestiging daarvan 
gebeurd met gebruikmaking van een kort formulier. Daarbij wordt beloofd: 

➢ Alle informatie die hen vertrouwelijk is gegeven geheim te houden; 
➢ Dat zich bij hun werk laten leiden door Gods Woord en wat daarmee in strijd is te verwerpen; 
➢ Dat zij bereid zijn uit liefde tot Christus en zijn gemeente deze dienst te vervullen onder 

leiding en verantwoordelijkheid van de jeugdouderlingen. 
 
Periode 
Om een relatie met jongeren op te bouwen is het goed om het wat langjarig te doen. In principe is de 
periode voor 2 jaar, waarbij in overleg zal worden gekeken wat goed en mogelijk is. 
 
 
FORMULIER Bevestiging jeugd pastorale bezoekers  
Jezus, Christus is het hoofd van de gemeente en hij leidt haar door zijn woord en Geest. Hij schakelt 
daarbij mensen in om samen te bouwen aan de kerk. Daartoe heeft hij door de heilige Geest gaven 
aan alle gemeenteleden gegeven. Van ieder mag een bijdrage in het gemeentewerk verwacht 
worden. We noemen dit ‘het ambt van alle gelovigen’.  
 
Daarnaast zijn er de ambten van ouderling en diaken met een bijzondere verantwoordelijkheid voor 
de hele gemeente. Beiden mogen met hun gaven en mogelijkheden als Gods medearbeiders werken 
in de wijngaard van de Heer.  
 
Jeugd pastorale bezoekers doen hun werk onder verantwoordelijkheid van de jeugdouderling. Het 
behoort tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hen geestelijke leiding te 
geven. Voor uw werk als jeugd pastorale bezoeker in de kerk heeft u wijsheid, geloof en liefde van de 
Heer Jezus nodig. Doe uw werk daarom biddend in afhankelijkheid van de Heer. Ga de gemeente 
voor in het besef dat wij alle dingen van God mogen verwachten.  
Ons gebed is dat u zich bevestigd weet door de Heer. In afhankelijkheid van de Goede Herder mag 
uw bezoekwerk er toe bijdragen dat de gemeenteleden bij elkaar en (bij) de Heer blijven.  
vragen aan de jeugd pastoraal bezoeker:  
1. Belooft u de jongeren, die aan uw zorg toevertrouwd zijn, trouw te bezoeken en geheim te houden 
wat u daarbij vertrouwelijk wordt meegedeeld?  
2. Wilt u zich daarbij laten leiden door het Woord van God en wat daarmee in strijd is verwerpen?  



3. Bent u bereid om uit liefde tot Christus en zijn gemeente deze dienst te vervullen onder leiding en 
verantwoordelijkheid van de ouderlingen?  
 
Antwoord: Ja.  
‘De almachtige God en Vader geve u zijn genade, zodat u in deze dienst trouw en met zegen mag 
werken’. Amen. 
 
 
 

 

 

 

 


