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Ontmoeting voor Woudenbergers 

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief 

 

Food for Good 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Onder vakkundige begeleiding wordt er samengewerkt in de tuin en wordt 

er groente en fruit voor elkaar verbouwd. Dit zou kunnen op het volkstuin 

complex Laanzicht. De visie is: groente en fruit voor elkaar. De oogst is 

voor bedoeld voor de moestuinders, minder bedeelden en voor de 

verkoop op de tuin en op bestelling. 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

Park Transwijk, Vreugdenhillaan 48, 3526 ZA Utrecht 

coördinator, David Koning: david@de-wending.nl of (06) 28 84 57 

STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

Food for Good is voor iedereen met en zonder groene vingers! Een tuin 

vol groenten, fruit, bloemen en mensen. 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

Onder vakkundige begeleiding wordt er samen gewerkt in de tuin en wordt 

er groente en fruit verbouwd. Alle inwoners van Woudenberg kunnen hier 

met of zonder met elkaar samenwerken. Je kunt hier leren hoe je een 

moestuin moet bijhouden of contact houden met medebewoners van 

Woudenberg.  

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

 

Een start ruimte met gelegenheid voor een gezamenlijk moment. 

Algemeen gereedschap, om een instap zo laagdrempelig mogelijk te 

maken, voor degene die geen tuin gereedschap hebben. 
- Een stuk grond; 
- Ruimte om koffie/thee te drinken; 
- 3 vrijwilligers; 
- Tuingereedschap; 
- Stromend water; 

- De benodigde moestuinplantjes en zaadjes. 
Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

Vrijwillige inzet van ongeveer drie vrijwilligers die leiding kunnen geven bij 

het bewerken van de moestuin. De tuin moet namelijk 2 á 3 keer per week 

verzorgd worden.  

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

Plaatselijke volkstuinders vereniging, en de diaconie. De gemeente kan 

ook een rol spelen in samenwerking met andere projecten die zij hebben 

lopen. Denk aan bijvoorbeeld re-integratie trajecten voor mensen die een 

uitkering ontvangen. 
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FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief 

 

Open Dorpskerk(tuin) 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Openstelling van de Dorpskerk en de omliggende kerk voor een ieder die 

op zoek is naar stilte, een moment van bezinning, rust, nieuwsgierigheid 

naar de kerk, etc.  

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

Vele kerken (van oudsher katholieke kerken) kennen de traditie op het 

kerkgebouw en (indien aanwezig) kerkelijke tuinen te openen voor 

bezoekers om zo het kerkgebouw meer dan alleen op zondag een 

ontmoetingsplaats te laten zijn voor gelovigen en niet-gelovigen.  

STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

Openstelling van de dorpskerk en tuin. 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

Gedurende vaste dagen in het jaar of een bepaalde periode is de kerk 

open (b.v. gedurende de zomer).  

  

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

 

Instemming van het CvK, vrijwilligers, een herinrichting van de kerktuin: 
bankjes, beplanting, etc.  

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

Vrijwillige inzet.  

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

n.v.t. 
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FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief 

 

Open tafel voor ouderen en alleenstaanden 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

De open tafel is er voor senioren die gezamenlijk een lekkere en gezonde 

maaltijd willen eten. Uiteraard kan er na de maaltijd gezellig nagetafeld 

worden onder het genot van een kopje koffie of thee. 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

 

Charim organiseert dit ook in het Groenewoude.  

STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

Het bieden van gezamenlijke maaltijden voor ouderen en alleenstaanden.  

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

Een keer per week wordt er een mogelijkheid gecreëerd voor senioren om 

bij elkaar te komen en een maaltijd te nuttigen. Deze maaltijd wordt 

klaargemaakt door vrijwilligers van de kerk en wordt ook geserveerd door 

vrijwilligers. Na de maaltijd is er nog een mogelijkheid om het gesprek te 

voeren onder het genot van een kopje koffie of thee. 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

 

 Een keuken waar vrijwilligers de maaltijden kunnen bereiden; 

 Een ruimte waar de maaltijden kunnen worden gegeten; 

 4 vrijwilligers die een keer per week beschikbaar zijn om de 

maaltijden te maken en te serveren. 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

Vrijwillige inzet. 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

Stichting ouderen Woudenberg en Charim 
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FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief 

 

Inloophuis, huiskamer voor Woudenberg (Leger des Heils) 

 

STAP 1 – Oriëntatie  

 

Waar hebben we het over? 

 

Ontmoetingscentrum voor Woudenbergers. De activiteiten die daar 

worden georganiseerd zijn voor de hele wijk. De activiteiten die 

daarbinnen worden georganiseerd zijn bijvoorbeeld werk, dagbesteding, 

het geven van trainingen en sportsessies. 

 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

 

Leger des Heils biedt op diverse plekken in Nederland programma’s en 

faciliteiten aan: koffieochtenden, inloophuizen, zie: 

http://www.legerdesheils.nl/inloopopen-huis. Het Leger des Heils wilt de 

zelfredzaamheid van de burger bevorderen/herstellen d.m.v. de hulp die 

zij aanbieden. 

Markt 10 in Veenendaal, zie: http://www.markt10.nl/. In 2011 kocht de 

Diaconie van de Hervormde gemeente van Veenendaal dit pand voor de 

volgende  drie doelen: 

1. Mensen zijn welkom voor ontmoeting met anderen, voor het eten 

met anderen of, als men wil, voor een gericht gesprek met een 

vrijwilliger om bijvoorbeeld het hart te luchten of voor een goed 

advies. 

2. Mensen zijn welkom met een gerichte hulpvraag. Er wordt dan 

gezocht naar een oplossing en naar een organisatie die hulp kan 

bieden. Dat kunnen kerken zijn of een bepaalde 

hulpverleningsinstelling of de burgerlijke gemeente. De hulpvraag 

bepaalt dus welke organisatie(s) het beste kan helpen. 

3. Mensen zijn welkom om na te denken over Jezus Christus. Hij 

diende andere mensen en offerde Zich daarvoor op. Daarom is 

het dienen van de medemens een belangrijke taak van de kerk. 

Ook bracht Jezus Christus de mensen terug bij God, hun 

Schepper. Mensen stimuleren om na te denken over Jezus 

Christus is daarom ook een belangrijke taak van de kerk. 

STAP 2 –uitwerking 

 

Doel 

 

Herstel van het gewone leven. 
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Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

Een aantal keer in de week is er de mogelijkheid voor wijkbewoners om 

binnen te lopen en het gesprek aan te gaan en anderen te ontmoeten. 

Door middel van de huiskamers probeert het Leger des Heils in contact te 

komen met de burger. Van hier uit kijkt zij welke begeleiding geschikt is 

voor de persoon in kwestie. 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

 

 Een wijkscan; 

 Een ruimte om samen te komen; 

 Een medewerker die de activiteiten organiseert; 

 Keuken om koffie en/of thee te maken. 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

 

Vrijwillige inzet 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

Het Leger des Heils 

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief 

 

Vluchtelingen programma 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Vluchtelingen en/of statushouders in Woudenberg betrekken bij de kerk. 

D.m.v. taalmaatjes, open avonden, uitnodigingen kerkdiensten, 

welkomstpakket. 

 
De kerk die taal/integratie inburgering cursus geeft voor nieuwkomers in 
(Woudenberg) Nederland: 
 
De overheid vindt het belangrijk dat vreemdelingen mee doen in de 
Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld door te werken of een opleiding te 
volgen. De taal beheersen is daarbij een voorwaarde. Als u eenmaal in 
Nederland woont, moet u verplicht inburgeren.  Dat betekent dat u een 
inburgeringsexamen moet doen. Als u dat heeft gedaan, kunt u beter 
meedoen aan de Nederlandse samenleving. U kunt dan een opleiding 
volgen en u heeft meer kans op werk. 
 
Nieuwkomers moeten bijvoorbeeld weten: 

 op welke manieren zij werk kunnen vinden; 
 hoe ze een afspraak kunnen maken bij het ziekenhuis; 
 welke scholen er zijn (als zij kinderen hebben). 

 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

 

Vluchtelingenwerk Nederland, stichting Gave en stichting Timon doen 

meerdere projecten zoals deze activiteiten.  

De gereformeerd vrijgemaakte kerk Amersfoort organiseert een keer in de 
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twee weken een thema-avond voor asielzoekers in het AZC.  Deze 

activiteiten mogen geen christelijke grondslag hebben en staan los van de 

kerk. Belangrijk aspect aangezien kerken vaak geen toegang krijgen tot de 

AZC wanneer het een christelijke grondslag bevat. Buiten de AZC’s is dit 

wel mogelijk.  (contactpersoon: Hannah, 0617208253) (Maartje Bosman 

heeft al eerder contact met haar gehad i.v.m. deze activiteiten). 

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

 

Nee  

STAP 2 – uitwerking  

 

Doel 

 

Vluchtelingen kennis laten maken met Nederland en haar burgers. Ook 

zorgt het voor ontspanning en plezier. 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

Diaconie i.c.m. evangelisatiecommissie. Allereerst de statushouders 

uitnodigen voor een ontmoetingsavond. Taalmaatjes combineren.  

Zie bijvoorbeeld tips hoe en wat precies op de websites van stichting Timon 

en stichting Gave. Samenwerken met deze stichtingen is noodzakelijk voor 

contact met vluchteling.  

 

Op aanvraag van vluchtelingen activiteiten oppakken bv. sporten, muziek 

maken, helpen bij het vinden van een baantje, het leren van de 

Nederlandse taal of praktische hulp zoals het een fietsreparatie. 

 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

 

Een coördinator, ruimte in een gebouw die gezellig aandoet, waar je bijv. 

ontmoetingsmomenten kan creëren en afhankelijk van het aantal 

geïnteresseerde vluchtelingen het aantal vrijwilligers generen. 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde vluchtelingen het aantal 

vrijwilligers generen. 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

Stichting Gave – gemeente Woudenberg - Stichting Timon 

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief 

 

Repaircafé 

 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Mensen komen met hun huishoudelijke apparaten langs om het apparaat 

een tweede leven te geven. Het moet mee te nemen zijn op de fiets of het 

moet om de fiets zelf gaan. Een wasmachine is dus te groot. Er wordt soms 
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(te) snel afscheid genomen van een apparaat wat het na een kleine 

reparatie nog prima doet. 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

 

Mag vanzelf spreken dat de ervaringen positief zijn. 

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

 

Ja, en ook in (maandelijks) Leusden, Leersum en Doorn. Het wordt meestal  

niet in kerken georganiseerd, maar in andere openbare gebouwen. 

STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

Duurzaamheid als kerk uitdragen en tevens ontmoeting zonder 

nadrukkelijke geestelijke boodschap. 

 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

Maandelijkse openstelling van het kerkelijke gebouw voor het repareren 

van apparaten. Communicatie kan via lokale krant en (aparte) Facebook-

pagina. 

 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

 

Flinke ruimte met tafels waar op gesleuteld kan worden. Gereedschap hoeft 

niet ingewikkeld te zijn en kan mogelijk door vrijwilligers meegenomen 

worden. 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

Dit vraagt een aantal mensen met technisch inzicht die eens in de maand 2 

of 3 uur sleutelen. 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

Landelijke organisatie voor Repaircafe's (repaircafe.org) + lokale 

organisatie van het Repaircafe in Woudenberg (we beogen immers niet te 

concurreren). 
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Ontwikkeling 
 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief 

 

Bibliotheek Hervormde Gemeente Woudenberg 

 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Uitlenen van verantwoorde boeken 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

 

Dit gebeurt in verschillende gemeenten 

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

 

In Woudenberg is een algemene bibliotheek 

STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

Het uitlenen van verantwoorde boeken die thuis gelezen 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

De bibliotheek is twee avonden per week van 19.00 tot 20.15 uur geopend. 

Men kan boeken, tijdschriften en CD’s meenemen om thuis te lezen of af te 

spelen. 

 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

 

Er is ruimte nodig voor het overzichtelijk opslaan van de beschikbare 

boeken, tijdschriften en CD’s, een balie/tafel voor het afhandelen van 

inname en uitlenen en de plaatsing van de PC. Voor aanschaf van nieuwe 

boeken etc. en het onderhoud van het uitleensysteem is geld nodig. Naast 

de inkomsten van de gebruikers wordt door het CvD bijgedragen. De 

verantwoordelijkheid ligt bij de AK. 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

 

Vrijwilligers voor het innemen, uitlenen en onderhoud. Jaarlijks vindt er een 

collecte van het CvD voor dit doel plaats 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

De HHK en andere mogelijk geïnteresseerde kerkgenootschappen. 

Droogendijk boekhandel.  
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FACTSHEET PER INITIATIEF 
 
Initiatief 
 

Kunst en cultuur 

 
STAP 1 – Oriëntatie  
  
Waar hebben we het over? 
 

Groep gemeenteleden die willen werken in een atelier om te schilderen, 
tekenen, boetseren, borduren enz.  
Biedt ruimte waar creatieve gemeenteleden kunnen (samen)werken, 
elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en stimuleren met kunst en cultuur 
bezig te zijn. 
Dit mag een vaste ingerichte ruimte zijn, die tegen betaling per dagdeel 
kan worden gebruikt. 
Tevens kunnen regelmatig exposities worden gehouden en kunnen 
kunstwerken worden verkocht, waarvan een deel ten goede komt voor 
onderhoud e.d. 
Artikelen e.d. kunnen worden verkocht tijdens de verkoop van 
Israëlproducten. 

Voorbeelden van (kerkelijke) 
gemeenten waar dit wordt reeds 
gedaan en de ervaringen aldaar 

Ken ik niet 

Wordt dit al aangeboden in ons 
dorp (b.v. door andere kerken, 
burgerlijke overheid, verenigingen, 
etc.)? Zo ja, door wie? 

Niet bekend. 

 
STAP 2 – Uitwerking  
Doel Ontwikkeling, ontmoeting en ruimte voor kunst en cultuur 
Hoe ziet dit er concreet uit? 
 

a. Een werkruimte waar belangstellenden tegen betaling artistiek kunnen 
werken. 

b. Een flinke tafel waar men elkaar kan spreken en inspireren. 
Wat heb ik daarvoor praktisch 
nodig? 

Een werkruimte met kastenwand. 
 

Wat vraagt dit van onze 
gemeenteleden? 

Betaling per dagdeel; 
 

Zijn er concrete partners met wie 
we kunnen samenwerken? 

n.v.t. 

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief 

 

Literatuurclub 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Groep mensen die met elkaar literatuur bespreken. Ook wel leesclubs 

genoemd. 

Er kunnen verschillende groepen worden gevormd, zoals: 

a. Moderne literatuur; 

b. Calvijnclub. 
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c. Politiek enz. 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

Zie www.nbdbiblion.nl een leesclub starten?  

In veel (kerkelijke) gemeenten zijn dergelijke leesclubs. Vooral 

georganiseerd door particulieren die elkaar hiervoor uitnodigingen. 

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

Niet bekend. 

STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

Ontwikkeling en ontmoeting 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

Zie www.nbdbiblion.nl 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

a. Een niet al te grote ruimte 

b. Aanbieden koffie – thee; 

c. Gespreksleider 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

a. Afgesproken boek lezen; 

b. Actieve deelname aan gesprek 

. 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

n.v.t. 

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief 

 

Huiswerkbegeleiding 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Aanbieden van ruimte waarin, onder begeleiding van vrijwilligers in de 

gemeente, voor jongeren , één keer per week op een middag of avond de 

mogelijkheid bestaat samen te leveren, huiswerk te maken, etc. 

 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

 

Centrum Hebron van de Noorderkerk in Amsterdam: 

www.hebron.amsterdam.nl  

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

Studiekring Woudenberg: studiekring geeft bijles en huiswerkbegeleiding 

aan mensen die behoefte hebben aan structuur, motivatie en begeleiding. 

Momenteel zijn zij gevestigd in de Olijfboom. (Studiekring, 2016) 
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STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

Bieden van een voorziening om jongeren op een goede plek te kunnen 

laten studeren. 

 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

1 ‘á 2 keer per week is er de mogelijkheid samen met andere jongeren 

huiswerk te maken en te studeren en er wordt tevens bezien of er bepaalde 

begeleiding kan zijn (b.v. een oud-leraar die nog kan helpen met wiskunde) 

 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

 

Ruimte die uitnodigt om  te leren.  

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

 

Gemeenteleden die huiswerkbegeleiding willen geven.  

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

b.v. scholen.  

 

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief Budgetvoorlichting en hulp bij schulden 

 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Armoede neemt toe in Nederland. De tegenstellingen rijk-arm eveneens. 

Armoede komt vooral voor bij laagopgeleide personen en gezinnen en is 

ook vaak verbonden met een ongezonde levensstijl. 

Onze diaconie geeft op maat financiële ondersteuning en is ook betrokken 

bij het regionale schuldmaatjesproject. Hier werken vrijwilligers aan mee die 

een special training hebben gevolgd. 

Het lijkt mij zinvol dat i het kader van vorming en ontwikkeling er regelmatig 

een cursus wordt aangeboden die mensen helpt bewust om te gaan met 

geld en dit in combinatie met een gezonde leefstijl. 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

Ken ik niet 

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

Nee. Wel weet ik dat het thema gezonde levensstijl hoogt scoort ook in ons 

dorp. 

STAP 2 – Uitwerking  
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Doel 

 

a. Een praktische cursus aanbieden die aansluit bij de doelgroep. Dus 

maatwerk. Informatie over gezonde leefstijl en omgaan met het budget 

wordt gegeven in bijvoorbeeld 10 bijeenkomsten. 

b. Uitwisseling van ervaringen is hierbij belangrijk. 

c. Zo mogelijk gegeven door vrijwilligers met een pastoraal hart. 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

a. 10 bijeenkomsten om de 14 dagen van maximaal 8 – 10 deelnemers; 

b. Een vast dagdeel; 

c. Kennis inroepen bij het sociaal team van de gemeente met als doel 

preventie. 

d. Vrijwilligers werven; 

e. Afstemmen met de diaconie en de vrijwilligers van de voedselbank.  

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

d. Een niet al te grote ruimte 

e. Aanbieden koffie – thee; 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

 

a. Bekendheid hiermee; 

b. Verwijzing naar de cursus; 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

a. Diaconie; 

b. Gemeente Woudenberg; 

c. Nibud 

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief 

 

Vorming en toerusting m.b.t. seksualiteit 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Openheid over seksualiteit heeft niet geleid tot minder problematisch 

seksueel (grensoverschrijdend) gedrag en beleving. Dit blijkt uit het 

dagelijks nieuws. 

Veel ouders vinden het moeilijk om met hun kinderen over seksualiteit te 

spreken omdat het onderwerp vraagt om enerzijds concrete taal en 

anderzijds oog hebben voor gevoelens van schaamte die het gesprek 

veelal bemoeilijken vanwege het persoonlijk karakter ervan. 

Omgaan met seksualiteit vraag om levensfasen gebonden benadering. 

In het kader van vorming en toerusting lijkt het mij zeer zinvol om hiervoor 

cursussen aan te bieden, zoals: 

1. Ontwaken van seksuele gevoelens en hantering hiervan; 

2. Bijbels spreken over seksualiteit en grenzen hierbij, waarbij het 

relationele denken uitgangspunt is.  

3. Seksuele opvoeding. 

4. Homoseksualiteit, genderproblematiek enz. en respectvol omgaan 

hiermee; 
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5. Enz. 

Bij alle cursussen dient aandacht te zijn voor het fysieke, mentale, 

relationele en emotionele aspect. 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

 

 

 

 

Ken ik niet 

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

Nee 

STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

Een commissie vormen van deskundigen op dit terrein die cursussen 

ontwikkelt en waarbij deskundigen worden uitgenodigd, 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

Wordt bepaald door deze commissie, die gevormd wordt door de Algemene 

Kerkenraad en onder diens verantwoordelijkheid. 

Deelnemers leveren een financiële bijdrage. 

Zo mogelijk wordt de inhoud van de cursussen in een boek samengevat en 

uitgegeven. 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

f. Een niet al te grote ruimte 

g. Aanbieden koffie – thee; 

 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

c. Openheid, respect en borging van de privacy; 

d. Bereidheid om vanuit bijbels denken deel te nemen. 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

1. VBOK; 

2. NPV; 

3. Diverse hulpverleners. Liefst jong talent om gedateerde kennis en 

ervaring te vermijden. 

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief 

 

Coaching op participatie en persoonlijke ontwikkeling 

 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Sociale intelligentie is steeds belangrijker geworden in onze samenleving. 

Bekend is dat steeds meer mensen niet goed meer kunnen participeren in 

de samenleving. Zij haken af, worden werkloos of raken geïsoleerd, 
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eenzaam enz. 

Het lijkt me zinvol om een cursus participeren in onze samenleving aan te 

bieden met de focus op goed kunnen communiceren en relaties aangaan 

en cursisten hierop te coachen. 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

Ken ik niet 

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

Niet bekend.  

STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

d. Een groep cursisten trainen in persoonlijke communicatie op basis van 

lesmateriaal.  

e. Aansluiten bij persoonlijke ervaringen en deze onderling uitwisselen; 

f. Gegeven door ervaren trainers, die ook in staat zijn deelnemers te 

verwijzen naar professionele hulpverlening. 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

f. 10 bijeenkomsten met huiswerkopdrachten, die in de groep besproken 

worden; 

g. Een vast dagdeel; 

h. Kennis inroepen bij het sociaal team van de gemeente vanwege 

doelstelling dat iedereen participeert in de samenleving. 

i. Vrijwilligers werven; 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

h. Een niet al te grote ruimte 

i. Aanbieden koffie – thee; 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

e. Bekendheid hiermee; 

f. Verwijzing naar de cursus; 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

d. Sociaal Team 

e. Subsidie aanvragen bij gemeente Woudenberg omdat participatie een 

kerndoel is binnen het Sociaal Domein. 
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Missionair kerk zijn 

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief 

 

Stilte ruimte 

 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Aparte ruimte in het 2e kerkelijk centrum waar in stilte tot bezinning kan 

worden gekomen en tevens kan orden gebeden. Een ruimte waarin de 

gejaagdheid van het bestaan even vergeten kan worden.  

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

Diverse kerken  

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

Nee   

STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

Bieden van een stille plek 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

Ruimte waarin men de Bijbel kan lezen, bidden of gewoon stil kan zijn  

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

Ruimte waarin rust heerst.  

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

Toegang door de week of op bepaalde momenten gedurende de week.  

 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

Nee  

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief  

 

Mogelijkheden voor jongeren 

 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

De gemeente creëert plekken en mogelijkheden die eigen, eigentijdse en 

creatieve ervaringen met geloven mogelijk maakt. Hiervoor moeten 
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jongeren betrokken worden bij activiteiten, diensten, projecten en 

jeugdwerk.  

 

 

Onderzoek wijst uit dat er jongeren steeds meer de kerk verlaten. Dit heeft 

de Gereformeerde Hogeschool Zwolle onderzocht. De volgende punten 

komen hier naar voren: 

 Jongeren hebben veel vragen over geloof en hun geloofsbeleving 

en vinden dat zij hier te weinig antwoord op krijgen; 

 Er is een kloof tussen de kerk en de jongeren; 

 Jongeren hebben het gevoel dat zij deze vragen beter kunnen 

neerleggen bij hun ouders of bij hun vrienden. (Viaa 

Gereformeerde Hogeschool, Academie Theologie, 2011)1 

 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

PKN Hoogeveen: PKN Hoogeveen is een gemeente die op verschillende 

niveaus mogelijkheden voor jongeren wil creëren. Zij vinden het belangrijk 

dat de benadering tot jongeren op een wijze wordt gedaan die bij hen past. 

De indeling van hun jeugdwerk is in principe gelijk aan dat van ons.  

 het bevorderen van de geloofsbeleving en geloofsontwikkeling van 

kinderen en jongeren; 

 het vergroten van de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij 

kerkelijke activiteiten; 

 het zoeken naar een passend aanbod voor de jeugd van 0 tot 25 

jaar; 

 zorgdragen voor het toegankelijk zijn van het jeugdwerk door 

middel van een laagdrempelig aanbod; 

 het versterken van de contacten met jonge ouders om zo ook hun 

kinderen te bereiken; 

 het zoeken naar een eigentijdse manier van kerkdiensten met 

behoud van de eigen identiteit. (PKN Hoogeveen, 2016) 

 

Hofkerk Oldenzaal: deze gemeente organiseert naast de gewoonlijke 

activiteiten ook excursies naar bijvoorbeeld het Bijbelmuseum in 

Amsterdam en andere gemeentes. Centraal staat voor de gemeente 

Oldenzaal dat ook de jeugd zich bij de gemeente thuis voelt en dat zij de 

jongeren Gods woord kunnen meegeven op hun levensweg dit doen zij 

door het gesprek aan te gaan met de jeugd door middel van speciaal 

ontwikkelde spellen. (De Hofkerk Oldenzaal, 2016) 

 

Oude Kerk Soest: deze kerk doet veel in samenwerking met andere 

gemeentes in Soest voor de jongeren. Zij organiseert bijvoorbeeld een 

Jeugdkerk XL waarin zij elke keer een andere thema bespreken en een 

‘special guest’ uitnodigen. Dit doen zij negen keer per jaar en elke keer 

                                            
1 Onderzoek zelf niet gelezen: alleen hoofdlijn.  
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weer op een andere locatie (een ander kerkgebouw en dus ook een andere 

gemeente).  

Ook hebben zij één keer per jaar een jeugddienst in hun eigen kerkgebouw 

met hun eigen gemeente. Ook doen zij een spel dat ‘Sirkelslag’ heet. 

Sirkelslag is een themaspel dat zij spelen in groepen, Sirkelslag draait om 

een thema en bestaat uit een aantal afzonderlijke spellen. Deze spellen zijn 

een mix van spelvormen over alledaagse zaken en over Bijbel en geloof. Zij 

spelen dit spel met andere groepen uit heel Nederland. Ook geven zij de 

mogelijkheid aan de jongeren (leeftijd: 12+) om elk jaar een weekend in het 

klooster door te brengen. Dit is bij ons echter minder gebruikelijk. (Oude 

kerk Soest, 2016-2016) 

 

Contact gegevens staan vermeld in de bron. 

 

Kerk van de Nazarener Breda: deze kerk heeft iedere eerste en derde 

vrijdag van de maand een jongerenbijeenkomst. Deze 

jongerenbijeenkomsten zijn te vergelijken met JV. De ene keer gaan ze 

BBQ-en en de andere keer kijken ze een film. De jongeren bepalen zelf wat 

zij willen doen op deze avonden. Deze avonden zijn voor jongeren van 13 

t/m 18 jaar oud. Ook hebben zij elke zomer een zomerkamp waar alle 

jongeren tussen de 12 en 21 jaar welkom zijn. De zomerkamp is te 

vergelijken met de 5 gemeente weekend.  

 

Nieuwe Kerk Amersfoort: de Nieuwe Kerk Amersfoort organiseert iedere 

week een club voor de leeftijdscategorie van 12 tot 17 jaar. Ook komen zij 

iedere drie weken op zondagavond bij elkaar om de dienst te bespreken. Zij 

eten dan met elkaar en daarna volgt een inhoudelijk programma met 

gesprek en spel. (PKN Amersfoort, 2016)  

 

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

Jeugd-punt Woudenberg: @zie Jeugddiaconaat 

 

PKN de Voorhof: de Voorhof wil de jongeren uitdagen om te groeien in het 

geloof. Zij organiseren de volgende activiteiten: JOP kids, JOP basics, 

Tienerdiensten, 4G club, 15+ meet en eat, 18+ meet en eat, Hof van Heden 

diensten. 

 

 

STAP 2 – Uitwerking van het thema 

 

Doel 

 

Het creëren van situaties, plekken en omstandigheden waar jongeren 

samen werken, uitgedaagd worden en nieuwe mogelijkheden creëren 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

Jongeren leven bij de actualiteit. Als gemeente sluiten we hierbij aan en 

organiseren ontmoeting en beleven rond deze actualiteiten. We stellen de 

relatie van deze actualiteit met het geloof centraal. Na bespreking van dit 

eerste paper kan meer concreet worden uitgewerkt (b.v. in overleg met de 
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jeugdraad of Zomerfeest Next commissie). 

 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

Dit kan na bespreking van dit eerste paper worden aangegeven. 

 

De inzet van social media is in ieder geval een must. 

 

 

 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

 

Hoe dan ook is breed draagvlak van de gemeenteleden een voorwaarde 

om dit succesvol in werking te stellen.  

Daarnaast is het nodig dat er een relatief klein en enthousiast team is dat 

voldoende mandaat krijgt om op actualiteiten in te spelen en creatief te 

werken 

 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

Exploiteren gebouw voor projecten met jongeren/kinderen 

 

Studiekring Woudenberg: studiekring geeft bijles en huiswerkbegeleiding 

aan mensen die behoefte hebben aan structuur, motivatie en begeleiding. 

Momenteel zijn zij gevestigd in de Olijfboom. (Studiekring, 2016) 

Cursussen Cultuurhuis Woudenberg: Stichting Kunst en Cultuur biedt 

diverse cursussen aan, zoals schilderen, tekenen, boetseren, muziek, 

toneel en werken met textiel. (Cultuurhuis Woudenberg, 2016) 

 

Muziekschool Woudenberg: de muziekschool heeft als doel de leerlingen te 

stimuleren op weg naar muzikale zelfstandigheid, waarbij het speelplezier 

als minstens even belangrijke factor niet uit het oog wordt verloren. 

Momenteel is de muziekschool gevestigd in de St. Catharinakerk. 

(Muziekschool Woudenberg, 2009) 

 

Jeugd-punt Woudenberg:  @zie Jeugddiaconaat 

 

Naschoolse opvang/kinderopvang 

SNO Woudenberg: SNO Woudenberg is een naschoolse sportieve opvang. 

Zij zijn van mening dat een goede naschoolse opvang bijdraagt aan de 

ontwikkeling van het kind. Dit doen zij door samen met het kind te sporten, 

spelen, ontdekken en de grenzen te zoeken. Momenteel gevestigd op de 

J.F. Kennedylaan 116, Woudenberg. (SNO Woudenberg, 2016) 

 

Happy Kids Woudenberg: Happy Kids is een kinderdagverblijf Happy Kids 

begeleidt kinderen in de eerste belangrijke ontwikkelingsfase, een periode 

waarin ze gaan ontdekken, leren en een plek vinden in de wereld. 

Momenteel is zij gevestigd op de bosbrand 25C Woudenberg en twee 

locaties in Scherpenzeel. (Happy Kids, 2016) 

 

Bijdehandjes: BijdeHandjes is een organisatie die kleinschalige 
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kinderopvang biedt vanuit christelijke waarden en normen. Ieder kind in de 

leeftijd van 0-13 jaar is bij hen van harte welkom. (BijdeHandjes, 2016) 

Ten aanvulling voor activiteiten voor jongeren 

Youth for Christ: Youth for Christ heeft een breed aanbod van programma’s 

die te gebruiken zijn in het jeugdwerk. Ook biedt zij workshops en 

trainingen aan. (Youth for Christ, 2016) 

 

 

 

Zorg en welzijn 

 

-  

- FACTSHEET PER INITIATIEF 

-  

Initiatief 

 

Praathuis 

 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 
Het Praathuis zet zich in voor het welzijn van een ieder die met kanker (of 

andere ziekten)te maken heeft. Het biedt aandacht, steun en informatie. Je 

bent welkom voor een gesprek, voorlichting, een activiteit, contact met 

lotgenoten of om even te ontspannen. In praathuis kan iedere bezoeker 

inspiratie opdoen. 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

De Stichting 't Praethuys is opgericht op 6 december 2002. Op 1 april 2003 

is het inloophuis officieel van start gegaan. ‘t Praethuys Alkmaar, 

Westerweg 50, 1815 DG Alkmaar 

info@praethuys.nl www.praethuys.nl 

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

Niet bekend 

STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 
Pas als je binnenstapt weet je wat het Praathuis voor je kan betekenen!  

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

Op bepaalde momenten van de week zijn er deskundige vrijwilligers 

aanwezig. Ze luisteren, helpen je de zaken op een rijtje te zetten en wijzen 

je de weg. Soms ben je de enige, soms zijn er andere mensen. Je bepaalt 

zelf wanneer je komt en gaat. 't Praathuis staat voor warmte en aandacht. 

Vind je het moeilijk om alleen te komen, neem dan iemand mee. Ook voor 

hulpverleners kan het Praathuis waardevol zijn.  
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Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

Discrete ruimte, met huiskamer sfeer  

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

 

Deskundige hulp, of gewoon luisterend oor 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

Wellicht  het Diaconaal Maatschappelijk Werk 

 

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

initiatief 

 

Jeugddiaconaat 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Jeugddiaconaat is er voor, door en met de jeugd. Dit onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Diaconale jeugdzorg van de 

gemeente is een onderdeel van de totale diaconale taak. Jongeren worden 

gestimuleerd om te zorgen voor anderen. 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

Hervormde gemeente Putten: jeugddiaconaat gaat hand in hand met 

bepaalde clubs en verenigingen die door de gemeente worden 

georganiseerd. De activiteiten worden altijd gecoördineerd door een 

leidinggevende. (Schaap, 2016) 

 

PKN Hasselt: jeugddiaconaat kan breed ingezet worden en is voor een 

groot gedeelte gericht op individuen met een moeilijke thuissituatie. In 

Hasselt organiseren ze bijeenkomsten ter preventie bij pesten, verslaving 

en budgetbeheer. Ook organiseren zij activiteiten zoals: een kerstdiner 

serveren voor bejaarden, geld inzamelen voor een diaconaal project en het 

organiseren van sport en culturele activiteiten met een diaconaal en/of 

maatschappelijk belang. (PKN Hasselt, 2016) 

 

Protestantse kerk Dongen: jeugddiaconaat is meer dan alleen de zorg in de 

gemeente en kan zowel toegepast worden in de stad als in een ander land. 

Denk aan het bouwen van scholen in Afrika. (Protestanse kerk Dongen, 

2014) 

 

PKN Sneek: een jeugddiaken is in de eerste plaats een organisator. 

Jongeren worden niet alleen betrokken bij de uitvoering maar ook bij de 

opzet van bepaalde projecten. (PKN Sneek, 2016) 

 

PKN Gouda: elke wijk heeft een jeugddiaken die de projecten binnen het 

jeugddiaconaat opzet en begeleidt. In Gouda wordt ervoor gekozen om de 
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invulling van deze projecten over te laten aan de wijken zelf.  (PKN Gouda, 

2013) 

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

Jeugd-punt Woudenberg: Het werk dat hier verricht wordt is gericht op 

jongeren van 10 t/m 23 jaar oud.  

 

Zij staan als de verbindende schakel tussen de leefwereld van jongeren en 

het systeem waarin volwassenen functioneren. De jongeren worden 

opgezocht op de plekken, waar zij zich ophouden. Dat kan dus zijn op 

straat, maar ook bij verenigingen, op school of bij populaire 

uitgaansgelegenheden. De speerpunten van het jongerenwerk in opdracht 

van de gemeente Woudenberg zijn voor 2016: 

 

 Outreachend, vindplaatsgericht werk; 

 Talentontwikkeling; 

 Preventie en voorlichting: op basisscholen en thematisch; 

 Participatie binnen de netwerkstructuur; 

 Jongerencoaching. (Jeugd-punt, 2016) 

 

Uitvoering: dit werkt goed, veel jongeren zijn op de hoogte van het jeugd-

punt en maken hier gebruik van. Al heb ik wel het idee dat er meer op het 

gebied van ‘samenzijn’ wordt gedaan dan de taken die hier boven worden 

beschreven.  

 

Daniel Kolenberg 

E-mail: DK@jeugd-punt.nl 

Tel: 06-2479 4588 

 

Adres 

Jeugdcentrum Time Out 

Europaweg 6 

Woudenberg 

 

PKN de Voorhof: Zij willen op een dynamische en creatieve manier een 

passend aanbod bieden voor elke doelgroep, waarbij een doorgaande lijn 

gewaarborgd wordt. Zij vermelden op hun website dat zij jeugddiaconaat 

uitvoeren maar hebben hier geen concrete voorbeelden van.  

 

Contactpersoon Géliene Boshuizen: Gelieneb@gmail.com 

 

STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

Het doel van jeugddiaconaat is om het diaconale bewustzijn onder jongeren 

te vergroten.  

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

Het lijkt mij een goed idee om elk jaar samen met de jongeren in de 

gemeente een bepaald doel op te stellen. Dit kunnen bijvoorbeeld de 
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bejaarden zijn in het Groenewoude maar dit kan ook een benefietavond zijn 

voor een goed doel die door jongeren wordt georganiseerd. Alle projecten 

binnen de jeugddiaconaat worden begeleid door een jeugddiaken. De 

jeugddiaken kent de jongeren en weet wat er speelt onder hen. 

 

De projecten binnen het jeugddiaconaat kunnen worden uitgevoerd in 

samenwerking met de jeugdverenigingen en de clubs binnen de gemeente. 

Een goed voorbeeld hiervan is het organiseren van een kerstdiner voor 

ouderen door de jongeren. De vorderingen die worden geboekt binnen de 

projecten kunnen d.m.v. de 5 Gemeente worden toegezonden naar de 

gemeenteleden. Misschien is het ook leuk om van elk project een kort 

verslag uit te brengen op het internet. Hierdoor is het voor iedereen 

mogelijk om te kijken naar wat er gebeurt binnen de jeugddiaconaat. 

 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

Dat ligt volkomen aan het project. Een middag wandelen met de honden 

van de buurvrouw brengt geen kosten met zich mee maar een kerstdiner 

natuurlijk wel. Het idee is dat de jongeren zelf zoveel mogelijk manieren 

bedenken om de projecten te bekostigen zodat zij eigen 

verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het project.  

 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

 

Allereerst is het belangrijk dat de jongeren enthousiast moeten worden 

gemaakt voor de verschillende projecten. Veel jongeren zijn druk met 

andere activiteiten zoals school en sport. Aangezien er al veel jongeren lid 

zijn van een vereniging of club binnen onze gemeente lijkt het mij slim om 

hen hier te benaderen en contact te hebben met deze verenigingen en 

clubs. Dit kan worden gedaan door de jeugddiaconaat coördinator maar 

ook door de leidinggevende van deze clubs/verenigingen. 

 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

HGJB: HGJB helpt met het opzetten van jeugddiaconaat in de gemeente. 

De HGJB biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld met de jeugddiaken en 

anderen na te denken over de opzet en organisatie van het jeugddiaconaat 

in de eigen gemeente. De HGJB gebruikt hierbij een Totaalbox.  

De Totaalbox Jeugddiaconaat biedt: 

 een digitale Totaalscan: na invullen zie je hoe op dit moment het 

jeugddiaconaat in je gemeente functioneert 

 inhoudelijke informatie om jeugddiaconaat te gaan opzetten, 

verdiepen en verbreden 

 werkvormen om te oefenen en de theorie concreet te maken 

 praktijkvoorbeelden 

 informatie over projecten en materialen van organisaties op het 

terrein van jeugddiaconaat. 

 

Om gericht met de box aan de slag te gaan, kun je een startavond 

jeugddiaconaat aanvragen. Tijdens zo'n avond helpt een 

jeugdwerkadviseur van de HGJB met de eerste scan van de gemeente en 
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geeft advies. Deze avond kost € 100,- (inclusief de box). De box is ook 

apart te verkrijgen voor €50,-. (HGJB, 2016) 

 

Contact: gdbruijn@hgjb.nl 

Scholengemeenschappen: aangezien jongeren dagelijks in nauw contact 

staan met school lijkt het mij een goede optie om in contact te blijven met 

scholen over de mogelijkheden binnen jeugddiaconaat.  

 

Andere kerkelijke gemeentes: om projecten groots op te zetten en de 

kosten te drukken is het misschien een optie om met andere gemeentes in 

Woudenberg samen te werken. Een voorbeeld hiervan is de Vakantie 

Bijbelweek van 2010 waar Dominee Hoen van de PKN de Voorhof ook 

aanwezig was. Uiteindelijk verkondigen beiden gemeentes het woord van 

God en als wij onze krachten hierbinnen bundelen krijgen we een breder 

publiek. Dit voorstel geldt voor grote projecten zoals buitenlandse reizen.   

 

Bejaardentehuizen: eens in de zoveel tijd een diner of een bijeenkomst voor 

jongeren en bejaarden die georganiseerd wordt door de jongeren.  

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief 

 

Voedselbank Woudenberg en Scherpenzeel 

 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Wekelijks samenstellen en uitdelen van voedselpakketten i.s.m. 

Voedselfocus Amersfoort.  

 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

 

In vrijwel alle gemeenten vindt deze activiteit plaats; hetzij onder 

verantwoordelijkheid van particulier initiatief (stichtingen), kerken (veelal 

diaconie) of anders georganiseerd 

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

 

Voedselbank Woudenberg en Scherpenzeel bestaat sinds 2009. Deze 

activiteit valt onder de verantwoordelijkheid van het Platform van Kerken in 

Woudenberg. 

STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

Uitdelen van voedselpakketten aan personen en gezinnen die onder 

bijstandsniveau leven 

Hoe ziet dit er concreet uit? Wekelijks, op vrijdag, worden de pakketten samengesteld en uitgedeeld. 
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 Naar omvang van het gezin ontvangt men een pakket. Droogwaren, 

groente, fruit, zuivelproducten, vlees(waren), brood, etc. Dit gebeurt in Eben 

Haëzer. Toetsing van het inkomen cq het leefgeld vindt frequent plaats, 

oftewel de vraag: heeft men recht op een pakket n.a.v. de landelijk 

vastgestelde normen? 

 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

 

Een ruimte met tafels waarop de pakketten worden samengesteld en van 

waaruit deze kunnen meegenomen. Bergruimte voor de lege kratten en 

koelboxen en koel- en vriesruimte. De financiën komen via giften en 

collectes middels het Platform van Kerken. 

Artikelen komen via VoedselFocusAmersfoort (VFA), plaatselijke 

middenstanders, particulieren en verenigingen. 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

 

Wekelijks zijn er 3 personen van 10.30 – 14.00 uur bezig met samenstellen 

en uitdelen. Wekelijks vindt door 1 persoon intake en toetsing plaats. 

Vrijwilligers komen via de kerken. Financiën via collectes en giften. Per jaar 

draagt het PvK € 2500,-- bij aan VFA voor transport en organisatie. Eben 

Haëzer wordt beschikbaar gesteld door het CvK.  

 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

Samenwerking vindt plaats met VFA, PVK, SociaalTeam gemeente 

Woudenberg, middenstanders, Voedselbanken Nederland, etc.  

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

Initiatief 

 

Kinderkleding beurs (2e hands) 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Aanbieden van een doorlopende kinderkledingbeurs met geselecteerde 

tweede hands kleding. Voor mensen met een kleine beurs en inwoners die 

willen meedenken over hergebruik van kinderkleding. Overschotten van 

kleding kunnen worden aangeboden aan geselecteerde goede doelen.  

 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

 

Buurtcentrum Kerkveld in Nieuwegein 

(www.movactor/activiteiten/kinderkledingbeurs-kerkveld)  

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

 

 Bezien samenhang met de Kringloopwinkel ( 

www.kringloopwinkelwoudenberg.nl) : samenwerking, aanvullende 

diensten, wellicht geïnteresseerd in meer centrale locatie? 

 Bezien samenhang met inzamel- en verkooppunt van Dorcas 

(www.dorcaswinkelwoudenberg.nl). Wellicht interesse in een 

dependance? 
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STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

- 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

- 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

 

- 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

- 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

 

Initiatief 

 

 

Diaconaal Maatschappelijk Werk 

 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Maatschappelijk en psycho-sociale hulpverlening vanuit Christelijke 

achtergrond 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

 

Alblasserwaard, Almkerk, Staphorst, Veenendaal, Apeldoorn, 

Scherpenzeel, etc. 

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

 Algemeen maatschappelijk werk incidenteel door Sociaal Team gemeente 

Woudenberg en idem door praktijkondersteuner huisartsen. Beiden op 

algemene grondslag oftewel ‘neutraal bijzonder’ 

STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

Bieden van professionele matschappelijke en psycho-sociale hulpverlening: 

- relatie- en opvoedingsproblemen 

- psychische problemen (depressie, overspannen) 



 
Hervormde Gemeente Woudenberg 

www.hervormdwoudenberg.nl  

 
             Een delende en dienende gemeente 

28 

 

- psychosomatische problemen (hyperventilatie, etc.) 

- seksuele problemen 

- verwerking rouw en incest 

- etc. 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

Middels gesprekken met hulpverleenster en cursussen 

 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

 

Fysiek nodig: 

- spreekruimtes 

- cursusruimte 

 

Financieel nodig: inhuren uren medewerkster Stichting Schuilplaats (2016: 

12 uur per week) 

 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

Collectegeld en giften 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

Er wordt samengewerkt en financieel bijgedragen door HHK in 

Woudenberg. 

Er wordt samengewerkt met DMW Scherpenzeel. 

Stichting Schuilplaats levert bemensing 

 

 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

 

Initiatief 

 

 

Mentale ondersteuning mantelzorgers 

STAP 1 – Oriëntatie  

  

Waar hebben we het over? 

 

Veel mantelzorgers hebben het zwaar, vooral wanneer zij 24 uur per dag 

de zorg hebben voor hun partner of kind.  

Er wordt veel aandacht besteed aan mantelzorgondersteuning. Deze is 

voor zover ik kan overzien met name van praktische aard. 

Mentale steun en coaching van mantelzorgers ben ik nog niet zoveel tegen 

gekomen. Ik denk dat dit belangrijk is vooral wanneer dit plaatsvindt in een 

groep met ervaringsdeskundigen. (h)erkenning is van groot belang. 

 

Aanbod van een serie bijeenkomsten (5x) van 1 keer per maand, waar 

aandacht is voor de mentale problemen die mantelzorgers hebben en daar 

kunnen delen en bespreken. Hierbij inhuren van deskundigen, zoals Mezzo 

www.mezzo.nl 

 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

Niet bekend 
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gedaan en de ervaringen aldaar 

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

Nee 

STAP 2 – Uitwerking  

 

Doel 

 

g. Mentale ondersteuning aan een groep cursisten door deskundigen, 

bijv. Mezzo; 

h. Subsidie aanvragen bij gemeente Woudenberg. Mantelzorg is een 

kerntaak van de gemeente. 

i. Aansluiten bij persoonlijke ervaringen en deze onderling uitwisselen; 

j. Deze cursus elk jaar aanbieden. 

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

j. 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur met informatie en uitwisseling en 

persoonlijk advies; 

k. Eens per maand op een vast dagdeel; 

l. Afstemmen met Sociaal Team gemeente Woudenberg. 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

j. Een niet al te grote ruimte 

k. Aanbieden koffie – thee; 

l. Laatste avond een gezellige lunch of iets dergelijks; 

m. Vertrouwde en deskundige hulp tijdens de groepsbijeenkomsten voor 

de thuissituatie 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

g. Aanbieden van praktische hulp; 

h. Iemand die aanvragen kan bundelen en verdelen; 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

f. Sociaal Team 

g. Mezzo. 

h. Subsidie aanvragen bij gemeente Woudenberg omdat mantelzorg een 

kerndoel is binnen het Sociaal Domein. 
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De kerk als gastheer 
 

 

FACTSHEET PER INITIATIEF 
 

 
Initiatief 
 

 
Verkooppunt Israëlproducten 

 

STAP 1 – Oriëntatie  
  
Waar hebben we het over? 
 

Als christelijke gemeente zijn we verbonden met Israël omdat God 
dit volk heeft uitverkoren met als doel de wereld te redden. Christus 
is uit dit volk geboren. 
Het belang Israël te steunen is gezien de politieke en kerkelijke 
standpunten van groot belang. 

Voorbeelden van (kerkelijke) 
gemeenten waar dit wordt 
reeds gedaan en de 
ervaringen aldaar 

Heel veel plaatsen in Nederland met als doel Israël te promoten en 
vooral economisch te steunen. 
Christenen voor Israël is een belangrijke partner. 

Wordt dit al aangeboden in 
ons dorp (b.v. door andere 
kerken, burgerlijke overheid, 
verenigingen, etc.)? Zo ja, 
door wie? 

Nee 

STAP 2 – Uitwerking  
 
Doel 
 

k. Ruimte creëren zodat de mogelijkheid bestaat om 
Israëlproducten te verkopen. 

l. Gesprek over Israël te kunnen voeren 
Hoe ziet dit er concreet uit? 
 

m. Elke vrijdagavond of zaterdagmorgen; 
n. Vrijwilligers werven; 
o. Commissie Kerk en Israël neemt het voortouw.  

Wat heb ik daarvoor 
praktisch nodig? 
 

n. Ruimte met afsluitbare kasten. 
o. Gelegenheid elkaar te spreken. Dus zitjes en koffie/thee. 

Wat vraagt dit van onze 
gemeenteleden? 
 

i. Liefde voor en betrokkenheid op Israël; 
j. Vrijwilliger en enthousiasten inzet; 
k. Goed kunnen communiceren en in staat zijn om te gaan met 

weerstand; 
l. Creativiteit; 

Zijn er concrete partners met 
wie we kunnen 
samenwerken? 

Christen voor Israël - Productencentrum 
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FACTSHEET PER INITIATIEF 
 
 
Initiatief 
 

 
Rotondehuis, jeugdopvanghuis 

 
STAP 1 – Oriëntatie  
  
Waar hebben we het over? 
 

Het Rotondehuis is een opvanghuis voor jongeren van 18 tot 23 jaar. 
Jongeren worden op deze plek opgevangen in een warme setting welke 
fungeert als een leefgemeenschap. Op deze plek ontvangen zij structuur en 
krijgen zij begeleiding in de vorm van mentorgesprekken. Er wordt gewerkt 
aan een zelfstandig bestaan en netwerk buiten het Rotondehuis, waarbij de 
jongeren maximaal 2 jaar bij ons kunnen verblijven. Voortdurend wordt 
gezocht naar kansen in werk en opleiding waarbij samenwerking met 
overige instellingen, kerken en bedrijven voorop staat. 
 
Het Rotondehuis is een interkerkelijke organisatie, en toegankelijk voor 
iedereen. De Bijbel is daarbij het uitgangspunt voor ons handelen. 
 

Voorbeelden van (kerkelijke) 
gemeenten waar dit wordt reeds 
gedaan en de ervaringen aldaar 

Het Rotondehuis is gesitueerd in Lunteren, en wil een tweede locatie 
openen in Woudenberg. Het concept heeft zich in de afgelopen jaren 
bewezen door tevreden jongeren en positieve financiële resultaten. Het 
draait nu 7 jaar. 

Wordt dit al aangeboden in ons 
dorp (b.v. door andere kerken, 
burgerlijke overheid, 
verenigingen, etc.)? Zo ja, door 
wie? 
 

Nee, niet in Woudenberg. 

STAP 2 – Uitwerking  
 
Doel 
 

In meerdere onderzoeken komt naar voren dat er nog een grote behoefte is 
voor jongeren die het nog niet helemaal zelf kunnen. Wij spelen in op deze 
ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving, en creëren voor hen 
een stabiele gezinssituatie wat een positieve invloed heeft op de jongeren 
om hun doelen te bereiken. Om meer jongeren te kunnen helpen en een 
kans te geven in de maatschappij, hopen wij in de komende 2-3 jaar uit te 
breiden naar een tweede locatie in Woudenberg. 
 

Hoe ziet dit er concreet uit? 
 

Stichting het Rotondehuis huurt ruimte van de kerk. 
 

Wat heb ik daarvoor praktisch 
nodig? 
 

Ruimte (pand) waar 2 beheerdersechtparen (zij zorgen voor continuïteit van 
de opvang) en 8 jongeren kunnen wonen. En eventueel ruimte waar 
jongeren werkervaring op kunnen doen. 

Wat vraagt dit van onze 
gemeenteleden? 
 

De gemeenteleden zouden als vrijwilliger/mentor/bestuurslid in het 
Rotondehuis aan de slag kunnen. 

Zijn er concrete partners met wie 
we kunnen samenwerken? 

Het lokale bedrijfsleven, instellingen, kerken. 
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FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

 

Initiatief 

 

 

Jaarlijkse  bijeenkomst van de buurtvereniging 

 

STAP 1 – Oriëntatie   

  

Waar hebben we het over? 

 

Bieden van een ruimte voor de (jaarlijkse) beenkomst van de 

buurtvereniging (b.v. buurt barbecue). Bieden van gelegenheid tot 

ontmoeting, christelijk of niet-christelijk.   

 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

 

Op veel plekken in Woudenberg vindt er dit soort activiteiten plaats. Gezien 

het nieuwe karakter van Groene Woud is dit de vraag.    

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

 

? 

STAP 2 – uitwerking 

 

Doel 

 

Kerk als buurt knooppunt / centrale plek voor ontmoeting   

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

 

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

 

Ruimte / keuken / etc 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

 

- 

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

Buurtvereniging in het Groene Woud 
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FACTSHEET PER INITIATIEF 

 

 

Initiatief 

 

 

Exposities van christelijke kunstenaars 

 

STAP 1 – Oriëntatie   

  

Waar hebben we het over? 

 

Bieden van expositieruimte (galerie) voor christelijke kunstenaars / 

christelijk geïnspireerde kunst  

 

Voorbeelden van (kerkelijke) 

gemeenten waar dit wordt reeds 

gedaan en de ervaringen aldaar 

 

http://detuinvanheden.nl/visie/  

Wordt dit al aangeboden in ons 

dorp (b.v. door andere kerken, 

burgerlijke overheid, 

verenigingen, etc.)? Zo ja, door 

wie? 

 

Nee 

STAP 2 – uitwerking 

 

Doel 

 

Woudenbergers inspireren door beeldende kunst van kunstenaard met een 

christelijke identiteit  

Hoe ziet dit er concreet uit? 

 

Ruimte met een tentoonstelling  

Wat heb ik daarvoor praktisch 

nodig? 

 

Lege ruimte met goed licht 

Wat vraagt dit van onze 

gemeenteleden? 

 

Inzet voor de organisatie.  

Zijn er concrete partners met wie 

we kunnen samenwerken? 

Nog niet bekend.  

 


