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Jongeren hebben de toekomst.  
Dit is een veel gehoorde uitspraak in de Nederlandse maatschappij.  
Jongeren hebben de toekomst is een uitspraak die binnen de kerk  

steeds vaker gehoord zou mogen worden. 
 

WIE? 
Om een beleid op te stellen voor de jongeren in onze parochie Maria Sterre der Zee is het van belang 
om ook met hen in gesprek te gaan. Niet voor jongeren bepalen wat goed voor hen is / wat voor hen 
georganiseerd moet worden, maar met hen samen spreken over het jongerenwerk van onze 
parochie. Uit deze jongerenontmoeting ontstaat dan een beeld waar jongeren in onze parochie 
behoefte aan hebben. Of het nu gaat om verdieping / bezinning op het geloof, thematische 
bijeenkomsten of bijeenkomsten die landelijk georganiseerd worden (aansluiten bij wat er al is). Het 
is wel goed wel om een onderscheid te maken tussen leeftijdsgroepen. 
VOOR en DOOR jongeren begeleid door de diaken en andere leden van het PT op verzoek bij thema 
bijeenkomsten. 
Alle jongerengroepen vallen onder dit taakveld. M25, Jacobus jongeren, RKJ Den Haag, PaMa koor, 
maar ook jongeren die niet zijn aangesloten bij een van deze groepen.  
 
WAT? 
Doorlopende aandacht voor kinderen en jongeren is de kern van het beleid. Met als doel om een 
doorstroming te krijgen vanaf de jongste groepen, naar de oudere leeftijdsgroepen.  
1. Na de 1e communie catechese een doorlopend catecheseprogramma tot aan de 

vormselvoorbereiding. De verschillende kinderkoren vullen hier een deel van de ruimte op, maar 
een goed aanbod zou hier niet mogen ontbreken. ADVENIAT heeft hier geschikt materiaal voor 
dat gebruikt kan worden, maar ook kan een catechese initiatief dat onder andere in de Jacobus 
kerk loopt verder over de parochie kunnen uitwaaieren. Dit ligt op het snijvlak jongeren en 
catechese. 

2. Na de vormselvoorbereiding (leeftijd vanaf 12 jaar) biedt de parochie jongeren van 12-16 jaar 
een vervolgtraject aan. M25 is hiervoor het geschikte programma. Over M25 is uitgebreid 
gesproken in het team met Shirleni Blanken (projectmedewerker M25 via Mara). Ondertussen 
wordt gekeken om M25 voor de gehele stad Den Haag aan te bieden. Collega diaken Jos van 
Adrichem van parochie de Vier Evangelisten is hiervoor al benaderd. Dit maakt dat het project 
M25 een groter potentieel aan jongeren kan benaderen, maar ook een groter potentieel aan 
activiteiten oplevert voor de organisatie. Inhoudelijk zal steeds gekeken worden naar de 
verdieping in het totale aanbod van M25. Het is hiervoor belangrijk dat er goed uitwisseling 
plaats vindt tussen catechesegroepen (Communie/vormsel) en M25 Den Haag. NAW gegevens 
uitwisselen is hierbij een eerste stap om nieuwe tieners bij M25 te betrekken. Als diaken ben ik 
nauw betrokken bij organisatie en uitvoering van M25 op praktisch niveau en de inhoudelijke 
catechetische vormgeving. Een groep jongeren vormt de basis om de deelnemers te begeleiden, 
een groep vrijwilligers uit de verschillende gemeenschappen van de parochie vormen nu al de 
stuurgroep die de lijnen en de werkvorm van M25 bewaakt. Hier zullen ook nieuwe mensen bij 
aangetrokken worden. 
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3. Voor jongeren vanaf ongeveer 18 jaar t/m 30 jaar zal een aanbod voor ontwikkeld moeten 
worden. Er bestaat al het een en ander. Naast het PAMA koor zijn er activiteiten van RKJ Den 
Haag en Jong Jacobus (vieringen en thema bijeenkomsten). Goed is het om samen met de 
jongeren een aanbod / traject uit te zetten. Ik ben begonnen met het opzetten van een 
jongerenplatform in parochie Maria Sterre der Zee. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van 
alle groepen die er zijn. Op een eerste bijeenkomst zal gekeken worden hoe samen met de 
jongeren een aanbod ontwikkeld kan worden voor en door jongeren (ongeveer 18 – 30 jaar). 
Denk hierbij aan eigen aanbod en gebruik maken wat er in Nederland al wordt georganiseerd. 
(Jongeren programma SO, KJD Festival, …..) 

4. Jongeren vertrouwd maken met bedevaarten. Hiervoor werk ik als diaken al samen met het 
Banneux comité en collega diaken Walther Burgering. Al twee jaar wordt in oktober bij de 
bisdom bedevaart een weekend bedevaart georganiseerd voor jongeren. Goed om jongeren 
vertrouwd te maken met bedevaarten naast de M25 achtige ontmoetingen die op zo’n 
bedevaart tussen jong en oud ontstaan. Door een eigen programma en het gezamenlijk 
bedevaart programma ontstaat een mooie uitwisseling. Dit breder promoten in de parochie.  
o Ook de Lourdes bedevaart heeft bovenstaande doelen. Misschien kan in de toekomst 

gekeken worden of er voor jongeren een bedevaartprogramma gemaakt kan worden. 
o De Wereld Jongerendagen vinden plaats in de zomer van 2016. Vanuit het jongeren platform 

kan samen met jongeren bekeken worden bij welk initiatief kan worden aangesloten. Het 
reisinitiatief van het Bisdom Rotterdam is hierbij het uitgangspunt. Naast de voorbereiding 
bijeenkomsten van het bisdom Rotterdam zal voor en door jongeren een eigen traject 
ontstaan. Na de Lourdesbedevaart zal ik met de informatie die al beschikbaar is over de 
bisdom reis naar de WJD in Polen de groepen bezoeken en informatie bijeenkomsten 
organiseren. Dit in samenwerking met het kernteam van het jongerenplatform wat opgezet 
wordt. (zie hieronder)  

 
HOE? 
In de Voormalige Willibrordparochie is al jaren een fondsenwerving traject om activiteiten voor 
jongeren / kinderen financieel te ondersteunen. Jongeren uit minder draagkrachtige gezinnen, maar 
ook voor studerende jongeren is het soms nodig om de eigen financiële bijdrage te verlagen. 
Hierdoor wordt de drempel om deel te nemen verlaagd. Deze fondsenwerving zal in de nieuwe 
parochie vorm moeten krijgen! Er zal een nieuwe structuur gecreëerd worden zodat de lijnen op 
financieel vlak niet stroperig en lang worden. Gedacht kan worden aan een eigen bestuur van het 
jongerenplatform met een eigen penningmeester die de geworven fondsen beheerd. 
Ook zal vanuit het jongerenplatform wat opgezet gaat worden binnen de parochie informatie 
moeten komen hoe jongeren denken over verschillende zaken. Dus gestuurd door de 
verantwoordelijke, maar wel met de jongeren om tot een goede afstemming te komen van 
activiteiten. 
 
Ondertussen hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden met jongeren uit verschillende groepen 
en is hier ook een vervolg op afgesproken. Vanuit deze gesprekken moet het jongerenplatform 
vormkrijgen en de bovenstaande doelen gaan nastreven. Een kerngroep vanuit al de genoemde 
groepen zal gevormd worden waar minimaal 1, maar bij voorkeur 2 vertegenwoordigers per groep in 
plaatsnemen.  
 
WAAR? 
Het is goed dat een aantal kerken van de parochie worden aangewezen voor jongerenactiviteiten. 
Een logische keuze zou zijn; de Marthakerk op de Hoefkade (M25 en jongerenvieringen) omdat daar 
al een traditie is met jongerenvieringen op elke 5e zondag van de maand. Een viering voor en door 
jongeren.  



 

Pagina 3 van 3 

Maar ook zou een kleinere kerk als de Onbevlekt Hart van Maria (Marlotkerk) een geschikte locatie 
zijn. Ook vrij van alle groepen, dus voor iedereen nieuw. (Catechetische activiteiten en thema 
bijeenkomsten voor jongeren). De zaal en de kerk zijn hier uitermate goed geschikt voor omdat de 
ruimtes niet te groot zijn. 
 
Onderverdeling:  

 M25: H. Martha. Nu al jaren de basis van M25 

 RKJ, Jong Jacobus en PaMa koor met hun activiteit vanuit de huidige locaties (H. Martha, H. 
Jacobus en H. Antonius Abt). 

 Voor gezamenlijke activiteiten (WJD, Stille omgang, Katholieke Jongerendagen) de Marlotkerk 
gebruiken. Zeer geschikt voor gezamenlijke catechese en eigen vieringen buiten de reguliere 
vieringen om. 

 


