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WINTERACADEMIE
JONGEREN EN RELIGIE

Eindeloos zoeken naar verbindingen
12 februari 2011 | 10:00 – 16:00 uur
Kerkgenootschap Apostolisch Genootschap |
Loevensteinlaan 170 | Den Haag

Jongeren en religie
Eindeloos zoeken naar verbindingen
In veel grote steden verdwijnen jongeren, tieners en ook kinderen langzaam uit
vieringen en activiteiten van kerken. De achterblijvers vragen zich af waarom en
waardoor, en doen allerlei pogingen om het tij te keren. Sommige zijn succesvol, maar de meeste blijven bij zoeken en proberen. Hoort dat bij kerkelijk
jongerenwerk, is de link tussen jongeren en geloof nu eenmaal moeizaam?
Wat is er nodig om zonder krampachtigheid verbindingen te zoeken en te vinden
met tieners en tussen jongeren, geloof en geloofsgemeenschappen? Wat betekent
dat voor jongerenwerkers, voor kerkenraden en predikanten, voor opvoeders?
Programma
10:00 – 13:00
		
		
		
		
		
		
14:00 – 16:00
		

Jongeren, geloof en kerk: Reflecties op experimenten, spanningsvelden, mislukkingen en succesfactoren van jongerenwerk in en
vanuit kerken.
Sabine van der Heijden, docente Jongerenwerk Christelijke 		
Hogeschool Ede.
Dr. Ton Zondervan, docent en onderzoeker Theologie en 		
Levensbeschouwing, Hogeschool Windesheim.
Actieve en interactieve uitwerking van thema’s uit het 		
morgenprogramma: leren van ervaringen.

Doelgroep
Tiener- en jongerenwerkers, predikanten, jeugdouderlingen, kerkenraadsleden
en opvoeders uit grote en middelgrote steden.
Aanmelding en informatie (voor 1 februari 2011):
Jacolien Lambregtse, jlambregtse@steknet.nl 070 318 1650.
Kosten (inclusief lunch): € 15,00 pp. Er is oppas voor kinderen tot 12 jaar.
Organisatie
Vereniging Beraad Grote Steden PKN:
Ton van Prooijen, tonvanprooijen@gmail.com
Stek Jeugdwerk: Jacolien Lambregtse, jlambregtse@steknet.nl

Stek Jeugdwerk is een onderdeel van Stek, voor Stad en Kerk. Stek zet zich in voor de leefbaarheid en vita
liteit van Den Haag. Dit gebeurt namens kerken en levensbeschouwelijke organisaties in en rond Den Haag.
Stek Jeugdwerk begeleidt en adviseert jeugdwerkers, leerkrachten en opvoeders bij geloofscommunicatie
en –opvoeding. De mensen van Stek Jeugdwerk zetten zich in als gespreksleider, specialist (pedagoog/theo
loog) en als betrokkene. Stek Jeugdwerk wil het hebben over christelijke kernwaarden en nodigt anderen
graag uit om daarover van gedachten te wisselen.
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