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VAN DE HERVORMDE GEMEENTE OUDEWATER EN HEKENDORP 

1. Besluit van de kerkraad  
De kerkeraden van de Hervormde Gemeente te Oudewater/Hekendorp 
(verder genoemd de kerkeraad) laten zich met het oog op de 
geestelijke vorming van de jeugd en de zorg voor het jeugdwerk 
bijstaan door een kommissie voor het jeugdwerk. 

De zorg voor het jeugdwerk behoort tot de werkzaamheden van de 
kerkeraad, welke zich doet bijstaan door een kommissie voor 
het jeugdwerk, welker leden door de kerkeraad worden benoemd. 

(kerkorde ord. 5.1.2) 

2. Naam  
De commissie voor het jeugdwerk verricht - als orgaan van advies en 
bijstand - onder de naam "Hervormde Jeugdraad" (verder genoemd HJR) 
namens en in verantwoordelijkheid aan de kerkeraad alle werkzaam-
heden die voortvloeien uit de aan de kerk opgedragen taken, zoals 
omschreven in art. 9 en ord. 5.1.1. en 5.1.3. van de kerkorde der 
Nederlandse Hervormde Kerk. 

3. Grondslag  
De HJR verricht zijn arbeid in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift 
als Gods Woord zoals beleden in de belijdenisgeschriften zoals deze 
zijn aanvaard op de Nationale Synode te Dordrecht in 1618-1619. 

4. Doel  
Het doel van de HJR is werkzaam te zijn in het belang van de jeugd en 
jongeren van de Nederlandse Hervormde Kerk. In het bijzonder 
behartigt hij de belangen van de bij de HJR aangesloten clubs, 
verenigingen en zondagssCholen (verder genoemd jeugdwerk). 
Met ons jeugdwerk willen we een bijdrage leveren aan het vervullen 
van de Bijbelse opdracht om aan de kinderen en jongeren door te 
vertellen Wie God is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij var) ons vraagt. 

De doelstelling moet ruim worden opgevat. 
Primair richt de HJR zich op de kerkelijk meelevende jeugd. 
Daarnaast zal de HJR zich ook richten op rand- en buitenkerkelijke 
jeugd en kan vanuit de HJR mede invulling worden gegeven aan het 
jeugd-evangelisatiewerk. 



5. Taakomschrijving  
5.1. Overzicht en inventarisatie: 

a- Overzicht van het bestaand jeugdwerk. 
b- Regelmatig inventariseren van wensen en ideeën van leidinggeven-

den en jongeren met betrekking tot bestaand jeugdwerk als ook 
met het oog op vernieuwing en uitbreiding. 

5.2. CoCirdinatie totale jeugdwerk: 
a- Bevorderen van teamoverleg en contacten tussen leidinggevenden 

van het jeugdwerk. 
b- Stimuleren en zonodig begeleiden van "integratieactiviteiten" 

van clubs onderling. 
c- Overleg en contact met andere vormen van gemeentewerk. 
d- Het leggen en onderhouden van goede kontakten met plaatselijke, 

regionale, klassikale, provinciale of landelijke organisaties, 
organen en personen, die voor de opbouw en instandhouding 
jeugdwerk van betekenis (kunnen) zijn. 

e- Belangstelling en meeleven wekken in de gemeente ten aanzien van 
het jeugdwerk. 

5.3. Werving, vorming en begeleiding van leidinggevenden: 
a- Meelevende gemeenteleden stimuleren tot het daadwerkelijk 

meewerken in het jeugdwerk. 
b- Waar nodig leidinggevenden bijstaan met woord en daad bij het 

uitvoeren van hun taken in het jeugdwerk. 
c- Stimuleren van kaderkursussen. 
d- Attenderen op en verschaffen van instruktie, 

programma- en werkmateriaal. 

5 4. Regelmatig bezinnen op concrete taken van het totale jeugdwerk: 
a- De doelstellingen/reglementen van de diverse jeugdwerk controle-

ren en zo nodig corrigeren. Wijzigingen zijn slechts één maal 
per jaar mogelijk, voor 1 mei. 

b- Controleren of alle onder de HJR vallende jeugdwerkactiviteiten 
passen binnen de doelstellingen van het jeugdwerk. 

c- Blijvende bezinning op de wijze waarop niet meelevende en 
buitenkerkelijke jeugdigen kunnen worden bereikt en betrokken 
bij het jeugdwerk. 

d- Bevorderen dat jongeren zich betrokken voelen bij de gemeente en 
bij de kerkdiensten, bijvoorbeeld door het houden van preekbe-
sprekingen, jeugdpastoraat en het stimuleren van catechisatie-
bezoek. 

e- De jonge gemeenteleden activeren en toerusten om hun zendings-
opdracht en diaconale roeping te verstaan en vervullen. 
Dit in samenwerking met de zendingscommissie respectievelijk de 
diaconie 

5.5. Zorg voor goede ondersteuning. 
a- Samen met de kerkvoogdij draagt de jeugdraad de verantwoording 

voor goede accomodatie ten behoeve van het jeugdwerk in de 
gemeente. 

b- Voor werkmateriaal zal in eerste instantie gezocht worden bij 
de HGJB en IZB. 

c- De HJR draagt zorg voor het op een goede wijze besteden van de 
voor het jeugdwerk beschikbare gelden. 



6. Samenstelling  
De HJR bestaat uit de jeugdouderling (voorzitter) en de jeugddiaken 
(algemeen adjunct), en ten minste vijf meelevende gemeenteleden, bij 
voorkeur afkomstig uit iedere tak van het jeugdwerk. Het verdient de 
voorkeur dat beide wijkgemeenten één jeuqdambtsdrager in de HJR 
afvaardigen, bijvoorbeeld wijk 1 de jeugdouderling en wijk 2 de 
jeugddiaken. 
De HJR kiest uit haar midden een secretaris en een penningmeester. 
Het moderamen bestaat uit: de voorzitter, de algemeen adjunct en de 
secretaris. 

Aan de HJR kunnen tijdelijk of permanent, zowel op eigen verzoek als 
op verzoek van de kerkeraad. adviserende leden (bijvoorbeeld kerke-
lijke beroepsjeugdwerkleiders en/of andere kerkeraadsleden) worden 
toegevoegd. 

Benoeming der leden  
De jeugdambtsdragers worden door de kerkeraad benoemd. 
De andere leden worden benoemd door de kerkeraad. na  voordracht 
door de HJR. Daarbij wordt gestreefd naar evenwicht in vertegenwoor- 
diging uit de twee wijkgemeenten. 

8. Zittingsperiode  
De zittinasperiode van de jeugdambtsdragers is afhankelijk van hun 
ambtstermijn. 
De overige leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met een 
maximum van twee aaneengesloten zittingsperiodes. 

9. Taak moderamen/dagelijks bestuur  
De leiding van de HJR berust bij het moderamen van de HJR. 
Dit heeft namens de HJR de bevoegdheid om in bijzondere of spoed-
eisende gevallen zelfstandig te handelen. 
Tevens zorgt het moderamen voor verdere uitwerking en regeling van 
voorstellen. die tijdens de HJR-vergaderingen aan haar zijn toe-
gewezen. Van eventuele urgente en autonoom genomen beslissingen wordt 
in de eerstvolgende HJR-vergadering mededeling gedaan. 

10. Vergadering  
De HJR vergadert zonodig 1 keer per maand. maar minstens 5 keer per 
jaar. Aan de leden wordt minimaal 1 week voor de vergadering een 
uitnodiging met agenda toegezonden. 
Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. welke op de volgende 
vergadering worden vastgesteld. 

11. Stemgerechtigden en de regeling van de stemmen  
Alle leden van de HJR hebben stemrecht. Adviserende leden hebben geen 
stemrecht. Om tot stemming te kunnen overgaan dient ten minste twee-
derde deel van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Bij gebrek 
aan voldoende stemgerechtigde leden. dient er binnen veertien dagen 
een nieuwe vergadering te worden uitgeschreven. Dan beslist de 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. 
Een voorstel wordt. met inachtneming van de minimale aanwezigheid, 
geacht te zijn aangenomen als een meerderheid van de aanwezige leden 
daarmee instemt. 



scriba 

12. Geldmiddelen  
a- De HJR verkrijgt haar geldmiddelen door collecten, donateurs, 

giften, subsidies e.d.. 
b- Alle gelden dienen op verantwoorde wijze te worden besteed ten 

dienste van het jeugdwerk. 
c- Alle bij de HJR aangesloten jeugdwerk dient jaarlijks voor haar 

activiteiten een begroting en jaarrekening in bij de penning-
meester van de HJR. 

d- Jaarlijks vindt er een kascontrole plaats door 2 leden van de HJR. 
Deze taak mag niet uitgevoerd worden door leden van het moderamen 
of de penningmeester. 

13 Jeugwerkverslag  
De HJR maakt jaarlijks, bij voorkeur voor 1 juli. het jeugdwerk- 
verslag van haar werkzaamheden, en een financieel verslag. 
Deze verslagen worden toegezonden aan de kerkeraad en aan alle 
.personen en instanties die daarvoor in aanmerking komen. 
In de kerkeraad worden deze rapporten in tegenwoordigheid van een 
afvaardiging van de HJR besproken. 

14 Geschillen  
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of niet duidelijk is 
en de HJR zelf niet tot een oplossing kan komen, wordt dit geschil 
voorgelegd aan de kerkeraad. De uiteindelijke beslissing inzake het 
geschil neemt de kerkeraad. 

15. Aanvulling of wijziging  
Eventuele aanvullingen of wijzigingen in dit reglement worden 1 keer 
per jaar op de in art 	13 bedoelde vergadering door de kerkeraad 
vastgesteld op voorstel van of na overleg met de HJR. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkeraad van de Neder—
landse Hervormde gemeente te Oudewater/Hekendorp. 

d.d 	25-5- 
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