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Visie CGJO  
 
 

 
Om als organisatie je doelstellingen te bereiken, is het nodig je visie en missie in het 

oog te houden. De CGJO heeft die als volgt onder woorden gebracht: 

Visie: Veilig, bloeiend en christelijk jeugdwerk in elke (CGK) kerk in Nederland met als 

doel dat jongeren Jezus leren kennen.  
 

Missie: De CGJO wil alles wat ze in huis heeft, inzetten om zoveel mogelijk 

(CGK)kerken in Nederland te bereiken om het jeugdwerk te versterken. 

 
    

Colofon: 

CGJO, Apeldoorn 2022 

Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO) 

Watermanstraat 35-B, 7324 AJ Apeldoorn 

055-35 56 257 

www.cgjo.nl/ www.believID.nl  

jeugdbureau@cgjo.nl 

facebook.com/CGJOnl      

instagram.com/cgjo_jeugdwerk    

IBAN: St. steunfonds CGJO: NL82INGB 0005 5200 75  

Foto voorpagina:  

to pagina  

Foto’s : CGJO 
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Woord vooraf 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie 

(CGJO).  

Met dit verslag willen we u deelgenoot maken van en verantwoording afleggen over 

de verschillende activiteiten die de CGJO heeft gerealiseerd in 2021. Daarbij kan niet 

alles kan opgesomd worden want er is ook veel werk onzichtbaar op de achtergrond 

verricht.  

De CGJO wil vanuit een christelijke levenshouding het jeugdwerk in de kerken 

ondersteunen en vragen beantwoorden die kerken hebben rondom de 

geloofsopvoeding. We zijn dankbaar dat het plaatselijk jeugdwerk na de coronacrisis 

weer opgepakt wordt, maar er wordt ook langzaam zichtbaar wat de gevolgen voor 

onze jeugd zijn die sociale contacten heeft moeten missen en een stuk kerkzijn niet 

heeft kunnen ervaren. 

Daarom willen wij u opnieuw vragen om te (blijven) bidden voor het jeugdwerk 

binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Uw steun door gebed en 

betrokkenheid maakt het mogelijk dat we ons werk kunnen doen. Alleen zo kunnen 

we ouders helpen bij de opvoeding van hun kind, broeders en zusters ondersteunen 

bij het leidinggeven aan club en catechese en kerkenraden stimuleren om jeugd 

(weer) een goede plek te geven binnen Christus’ gemeente. 

Mede door steun van Deputaten Kerkjeugd & Onderwijs en giften van donateurs, 

konden we ons werk doen. Wij zijn hen enorm dankbaar voor het in ons gestelde 

vertrouwen. 

Dit jaarverslag is opgebouwd uit twee delen: we starten met de inhoud van ons werk 

en sluiten daarna met de financiële middelen die dat mogelijk gemaakt hebben.  

 

Bram de Vuijst       Marjan Rozema  

(Voorzitter CGJO)           (Kantoorcoördinator)   
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‘Schrikken…’ 
 

‘Jongeren weten heel best dat het leven niet maakbaar is maar voelen zich schuldig 

als ze het zelf niet maken.’ Jeugdtrends ‘22   

 

Schrikken is niet het eerste waar je aan denkt als iemand je vraagt: Wat hoort bij het 

leven? 

Tussen alle mogelijke antwoorden (geluk, verliefdheid, verdriet, eenzaamheid, 

gezondheid, studeren,  werk, meningsvrijheid, keuzes etc.) zal je niet zo snel 

‘schrikken’ in dit rijtje tegenkomen. Toch hoort ook schrikken bij het leven. 

Bijvoorbeeld: het is wel even schrikken en slikken als het leven minder maakbaar 

blijkt dan gedacht. Je zal maar als jongere thuis moeten studeren, fysieke contacten 

moeten missen en terechtkomen in een soort nieuwe ‘virtuele wereld’. Als jongere 

kende je geen grenzen… en daarom vielen die coronaregels die maar aanhielden… zo 

zwaar om vol te houden. Vrijheid en ‘zelf beslissen’ was toch een ‘recht’? 

‘Schrikken’ vind je ook terug in de bijbel. Kunnen we van God schrikken? Daarover 

ging het in de startmap 2021. Het is een indringende vraag want kunnen we Hem dan 

nog wel vertrouwen? Toch lees je in de Bijbel verhalen dat die machtige God ook 

goed en betrouwbaar is, liefdevol en moed en kracht geeft als je geschrokken bent. 

God roept ook vandaag naar onze jeugd: Je hoeft niet alles zelf te doen.. het leven is 

niet maakbaar, kom met je twijfels en tekortkomingen naar Mij en je kunt rekenen op 

Mijn genade! 

Dit jaarverslag gaat over 2021. We weten anno mei 2022 dat we de coronaregels 

alweer een tijdje achter ons hebben liggen. Hoe zal het verder gaan? Wat voor 

impact heeft dit alles gehad op de gemeenten en op de jongeren van die 

gemeenten? We gaan het zien! En we mogen vertrouwend vooruit kijken. Jezus wil 

door zijn Geest ons hierin leiden.  

Kunnen wij dit als jeugdleiders, ouders, gemeente, weer opnieuw aan onze jongeren 

voorleven en uitdragen? Ja, ook wij zijn geschrokken, maar de CGJO wil graag met u 

meedenken bijvoorbeeld met de training Restart 21.  

 

 
       
 
 



 
 

5 
CGJO Jaarverslag 2021 

 De staf maart 2021  

 

V.l.n.r. staand: Marjan Rozema, Kasper van Helden, Arjen Uil, Gerrianne Smit 

V.l.n.r. zittend: Jenne Minnema, Sanne Rabius  

 

Algemene Ledenvergadering 10 juni 2021 

v.l.n.r. Machiel Oppenhuizen, Bram de Vuijst, Arco van Engelenburg, Jenne Minnema 

v.l.n.r. Jeska van Amerongen, Gerrianne Smit en Arjen Uil (fotograaf Marjan Rozema) 
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Van de bestuurstafel  

Op bestuursniveau zijn er dit jaar geen persoonswisselingen geweest. De algemene 

ledenvergadering heeft op 10 juni 2021 plaatsgevonden. 

Bestuursleden  
Voorz.: ir. A.J. de Vuijst (Lochem); secr. en personeelszaken: mw. J. van Amerongen 
(Veenendaal);  
penn.: drs. A.C. van Engelenburg (Veenendaal); lid algemeen: ds. M. Oppenhuizen 
(Zwolle) 

In 2021 heeft de CGJO het jeugdwerkadvies mogen uitvoeren met vijf later vier vaste 

medewerkers en één tijdelijke werkkracht. Naast het vaste team werkt de CGJO met 

freelancers en vrijwilligers. Onder verantwoording van het bestuur mag de CGJO 

vorm en richting geven aan jeugdwerk binnen de CGK-kerken. Als staf en bestuur 

leggen wij biddend ons werk in Gods handen; dat het tot zegen mag zijn voor de 

jongeren van onze kerken.  

Stafleden  

Jenne Minnema (jeugdwerkadviseur); Kasper van Helden (jeugdwerkadviseur tot 1 

april 2021); Gerrianne Smit (jeugdwerkadviseur); Arjen Uil (jeugdwerkadviseur); 

Sanne Rabius (jeugdwerkadviseur); Marjan Rozema (administratie en 

bureaucoördinator)  

 

Accommodatie  

Ons kantoor is gevestigd aan de Watermanstraat 35-B.  

Met dank aan fam. J.W. de Roo die de bedrijfsruimte aan ons verhuurt.  

Het is een fijne plek om te werken.  
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Handreiking  jeugdzondag: 

Jaarlijks brengt de CGJO een handreiking uit voor de startzondag. Dit jaar was het 

thema ’Dat is schrikken!’. Deze handreiking is niet alleen voor de startzondag te 

gebruiken. Ze is bruikbaar voor iedere andere themazondag waarop speciaal 

aandacht gegeven wordt aan jongeren in de gemeente. De handreiking ‘Dat is 

schrikken!’ is in mei gepresenteerd en toegezonden aan de achterban en aan elke 

CGK predikant. Het materiaal is ook online beschikbaar. 

Uitleg van het thema Dat is schrikken!  

Schrikken doen we allemaal wel eens. In de Bijbel vind je ook verhalen waarin 

mensen schrikken. Schrikken van elkaar, maar ook van God omdat Hij hard kan 

optreden tegen mensen die Hem proberen te bedriegen of omdat Hij toelaat dat een 

gelovige iets ergs overkomt. De Bijbel laat zien dat het leven niet altijd makkelijk is als 

je op God vertrouwt, dat je soms zelfs in de problemen kunt komen, juist omdat je 

gelooft. Maar die machtige God is daardoor niet onbetrouwbaar, maar juist liefdevol 

en Hij geeft je moed en kracht. Daarom roept God ook vandaag naar onze jeugd: kom 

met je twijfels en tekortkomingen naar Mij en je kunt rekenen op Mijn genade! Is dat 

niet verrassend?   

 

Inhoud  

De handreiking bevat materiaal voor twee diensten:  

Gezinsdienst:  Jeremia 38   : Help! 

Jeugddienst:  Handelingen 4  : S(care) 

Boekje:   Gezinsmomenten voor thuis. 

 

Beschikbaar 

Het materiaal is blijvend op te vragen als geprinte versie zolang de voorraad strekt en 

is als download te vinden op www.cgjo.nl/download  

  

http://www.cgjo.nl/download
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Voorbeelden van trainingen die gegeven zijn:  

 

Training ‘In gesprek’ : Hoe kom je met je (klein)kind in gesprek over het geloof? Hoe 

kun je daarin groeien?  

Training ‘Restart21’ Handvatten om het jongerenwerk weer op te starten in het 

nieuwe seizoen     
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Contacten gemeenten 

Er zijn 25 participerende gemeenten, dit aantal is gelijk gebleven aan 2020. 

Participerende gemeenten ondersteunen de CGJO met een jaarlijkse bijdrage. 

CGK Aalsmeer, CGK Apeldoorn-Centrum, CGK Apeldoorn-Oost, CGK Apeldoorn-Zuid,  
CGK Dedemsvaart, CGK Doetinchem, CGK Dokkum, CGK ‘s Gravendeel, CGK ’s Gravenmoer,  
CGK Den Haag, CGK Hasselt, CGK Hilversum-Rehoboth, CGKV Langedijk, CGK Maarssen,  
CGK Meppel, CGK Mijdrecht, CGK Noordscheschut, CGK Onstwedde, CGK Purmerend,  
SGA Rotterdam -Alexanderpolder, CGK Scherpenzeel, CGKV Stadskanaal, CGKV Surhuisterveen,  
SWG Zoetermeer, CGK Zwolle. 
 

Daarnaast zijn er gemeenten die de CGJO jaarlijks steunen met een diaconale 

collecte. 

In de afgelopen periode bleek dat jeugdwerkers in de gemeente behoefte hadden 

aan contact met andere jeugdwerkers. In januari heeft er online een kleinschalige 

regionale jeugdwerkers bijeenkomst plaatsgevonden. 

Gemeenten hebben met ons contact gezocht over trainingen en jeugdwerkvragen. 

Deze contacten waren in 2021 sporadisch van fysieke aard, verreweg de meeste 

contacten waren online of telefonisch.  

De binnenkomende vragen waren zeer verschillend van aard. Er waren vragen die 

betrekking hadden op de projecten ‘Geloof in het Gezin’ en ‘Visie op Jongeren’, maar 

daarnaast betrof het ook Corona gerelateerde vragen en algemene vragen over veilig 

jeugdwerk, werkmaterialen, catechesemethoden, ‘Op Handen’ , de 3G tour, 

gemeente begeleiding of check-up gesprek. Naast de vragen die uit CGK-gemeenten 

kwamen, waren er ook NGK-, GKv- en PKN-kerken die de CGJO wisten te vinden voor 

een (aan)vraag. De trainingen die wij (op maat) geven zijn te vinden op  

https://cgjo.nl/overzicht-trainingen/  

 Leestafel bij trainingen 

 

https://cgjo.nl/overzicht-trainingen/
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Voorbereiding nieuwsbrief Geloof in het Gezin. 
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De voortgang van het Project Geloof in het Gezin 

 

90 gemeentes GihG  

Het gratis aanbieden van een toerusting aan alle gemeenten is een vervolg op het 

project ‘Geloof in het Gezin’ uit een vorige synodeperiode. De periode van dit project 

omhelst een groot deel van de coronaperiode, waardoor trainingen niet mogelijk 

waren, dan wel niet werden aangevraagd. In onze belronde met gemeentes hebben 

we ook suggesties gedaan voor geloofsopvoeding evenals het aanbod een online 

training af te nemen. Van dit laatste hebben gemeentes geen gebruik gemaakt. Er 

zijn in totaal vorig jaar drie trainingen gegeven rondom geloofsopvoeding.  

Wel hebben we meer geïnvesteerd in het project ‘Doorgaande toerusting’, omdat dit 

werd ingezet op online aanbod. Het valt op dat in de periode dat alle maatregelen 

wat minder zijn geworden en nu inmiddels alle maatregelen zijn opgeheven, weinig 

trainingen rondom geloofsopvoeding zijn aangevraagd. Kerken hebben toch meer de 

focus gelegd op het opnieuw opstarten van jeugdwerk.  

Het ontwikkelen van nieuwe trainingen zit in het project ‘Doorgaande toerustingen’. 

We hebben met dit project de geloofsopvoeding binnen de kerken vormgegeven. Dit 

project is een vervolg op het project uit de vorige synodeperiode, dat we uitvoeren in 

opdracht van en onder supervisie van deputaten Kerkjeugd & Onderwijs. 

 

Podcast GihG:  

De podcast, nieuw voor de CGJO, is een gesprek met 3 gesprekspartners. Een vaste 

gespreksleider, de gast en één van onze jeugdwerkadviseurs. De gast kiezen we uit op 

kennis en ervaring rondom het te bespreken thema en de jeugdwerkadviseurs 

schuiven ook aan bij de voor hen passende thema’s.  

Elke podcast kent een vaste structuur, waarin de input van de gast opgedeeld wordt 

in twee delen, onderbroken door een halverwege input. Deze halverwege input is 

input vanuit een ouder of kind rondom het thema wat besproken wordt. Dit is 

afwisselend een vraag, gedachte of ervaring, waar de gast vervolgens op ingaat. Elke 

podcast wordt afgesloten met een gouden tip.  

Er zijn rondom geloofsopvoeding 12 podcasts gepubliceerd, waarin de volgende 

thema’s zijn besproken:  

 

Geloven thuis, opa en oma, doop, seksualiteit, gezin en ziekte, geloven met een 

beperking, vaderschap, de goed-genoeg ouder, emoties, de kerk en 

geloofsopvoeding, hoe vertel je je kinderen over God, en pesten.   
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Logo NietNix productions & Kerkpunt: 

                                                                  

Foto’s van de opnames: 

 

Foto’s eindproduct & logo jouw Huis Gods thuis: 
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Jouw huis Gods thuis 

 
Met het project ‘Jouw huis, Gods thuis’ bieden we kerken de mogelijkheid om ouders 
te inspireren en toe te rusten met praktische handvatten voor geloven achter de 
voordeur.  
 
In 2020 is een serie ontwikkeld voor ouders met kinderen in de tienerleeftijd. In 2021 
is de tweede serie ontwikkeld gericht op ouders met kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Elke serie bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

▪ Een kaartje om aan ouders in de gemeente uit te delen (om hen te 
bemoedigen en warm te maken voor het project) 

▪ Vijf inspirerende video’s met toerusting over het thema 
▪ Bij elk thema een aansprekende, haalbare opdracht om als ouder met je kind 

te doen en een bezinningsopdracht voor de ouder zelf 
▪ Materialen om te downloaden zoals handige schema’s, stappenplannen of 

gezinsmomenten 
▪ Bij elk thema een gesprekspapier om het thema en jullie ervaringen te 

bespreken in groepjes van ouders 
 

Het project is samen ontwikkeld met kerkpunt. Het ontwikkelen van de video’s voor 
de tweede serie is gedaan in samenwerking met NietNix Productions. De opnames 
voor de video’s vonden plaats in maart 2021. In september 2021 was de tweede serie 
klaar om in de gemeentes gebruikt te worden. 
 
De onderwerpen die in de tweede serie aan bod komen zijn: 

▪ Je geloof voorleven 
▪ Van nadoen naar zelf doen 
▪ Kijk naar je kind 
▪ Veerkracht 
▪ Mediawijsheid 
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LEGO Project – 40 dagentijd 

 

In 2021 heeft de CGJO voor het eerst een LEGO project ontwikkeld, bedoeld voor de 

40 dagentijd. Het bestaat uit zeven kleine bouwwerken die uiteindelijk het grote 

bouwwerk vormen op de afbeelding hierboven. Bij elk van deze bouwwerken staan 

we stil bij zeven verschillende momenten uit het leven van Jezus. Hiervoor zijn 

gezinsmomenten geschreven. De bouwwerken en de gezinsmomenten staan op de 

site. 
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Door het jaar heen zijn er nieuwsbrieven van ‘Geloof in het Gezin’ onder de CGK 

leden verspreid. 

De beide CGK jeugdbonden plaatsten om en om artikelen op de site ‘Geloof in het 

Gezin’; deze site wordt goed bezocht.   

Tot en met april heeft de CGJO om en om met het LCJ artikelen geschreven voor ‘De 
Wekker’ om de geloofsopvoeding thuis onder de aandacht te houden.  
 

 
De Week van de Opvoeding  4-10 okt. 2021 

Vertel eens… 
Tijdens een trainingsavond rond jeugdwerk stak een jonge man langzaam zijn vinger op. “Volgens 

mij is dat de kern van ons probleem als gemeente. We vinden het lastig om met elkaar te praten 

verder dan de praktische kerkzaken en oppervlakkige koetjes en kalfjes. Laat staan over ons geloof. 

En dan is het praten met onze jeugd daarover nog weer een stap verder.” De zaal viel stil. De vele 

knikkende gezichten bevestigden de observatie van deze jonge man.  

 

 

Wanneer een kind wordt gedoopt, 

beloven wij als kerk de ouders te 

ondersteunen bij de opvoeding. Maar 

hoe geef je daar invulling aan?  

 

 

De Zondag van de Geloofsopvoeding 

daagt gemeenteleden uit om na te 

denken over hun eigen opvoeding en 

welke rol zij zelf hebben in het tot bloei 

brengen van de kinderen in hun 

gemeente als kinderen van God.  

 

Diverse -bij MissieNederland aangesloten- organisaties hebben hiervoor materialen 

aangeleverd. In dit kader van de Zondag van de Geloofsopvoeding heeft de CGJO een 

preekschets met werkvormen aan geleverd rondom het thema ‘Vertel eens’ 
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WE 

 

 

Hierbij een werkvorm uit de training Restart:  

Hoe hebben jeugdleiders tijd van de corona maatregelen ervaren?  
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De voortgang van het Project Visie op Jongeren 

 

90 gemeentes VoJ 

Het gratis aanbieden van een toerusting aan alle gemeenten is een vervolg op het 

project ‘Visie op Jongeren’ uit een vorige synodeperiode. De periode van dit project 

omhelst een groot deel van de coronaperiode, waardoor trainingen niet mogelijk 

waren, dan wel niet werden aangevraagd. In onze contacten met gemeentes hebben 

we ook suggesties gedaan voor het aanbod om een online  jeugdwerktraining af te 

nemen. Er is in januari een regionaal jeugdwerk training geweest. Er zijn in totaal 

vorig jaar twaalf trainingen gegeven rondom jeugdwerk. Kerken hebben de focus 

gelegd op het opnieuw opstarten van jeugdwerk.  

 

Podcast VoJ:  

Hoe een CGJO podcast is opgebouwd, leest u pagina twaalf bij ‘Podcast GihG’ 

Er zijn rondom visie op jongeren twaalf in totaal opgenomen, de uitzendingen lopen 

nog door tot in 2022 
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BelievID online bijbelstudie werkmateriaal 
In het kader van het vervolgproject ‘Visie op Jongeren’ hebben wij het bijbelstudie 

materiaal op de website BelievID.nl flink kunnen uitbreiden. Dit materiaal is speciaal 

ontwikkeld voor tienerclubs en jeugdverenigingen. Er zijn elf programma’s, deze 

noemen we ID’s, geschreven voor de 12+ en elf programma’s voor de 16+, maar wel 

dezelfde thema’s: 

 

- Wanneer ben je een goede christen, 

- Prestatiedruk 

- Studiekeuze  

- Lichamelijke gezondheid, 

- Geestelijke gezondheid 

- Andere godsdiensten  

- Homoseksualiteit  

- Bijbellezen 

- Maakbaarheid  

- Gelukkig zijn  

- Herdenken 

- De kerk dat ben jij 

Daarnaast is er in samenwerking met CIS voor de Israëlzondag een programma over 

zegenen ontwikkeld (zie pag. 25)  

https://believid.nl/
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Podcast Welke plek heeft jeugdwerk in de kerk?  

 

- Jeugdwerk in de kerk met Bram Hofland  

- Bijbelstudie met jongeren met Mirjam Zielman  

- Twijfel met Arjen Uil  

- Groepsdynamica met Christiaan van Houwen  

- Jeugdtrends met Paul Smit 

- Omgaan met sociale media met Els van Dijk  

- Rouw en verlies met Laurina de Visser  

- Diversiteit in je team met Laurens Snoek  

- Investeer in jezelf als jeugdleider met Hans Sikkema  

- Muziek met Robin Simon (Robberto Rosso)  

- Homoseksualiteit met Ruben Beijl  

- Rust en retraîte met Catharinus van den Berg  
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BelievID Magazines 
 
De CGJO heeft vier edities van het magazine ‘BelievID’ mogen uitgeven. Zie ook 

www.cgjo.nl/downloads. Met dit magazine willen wij jeugdwerkers enthousiasmeren en motiveren. 

In het magazine wordt steeds een ander thema belicht. Het magazine wordt ruim verspreid onder 

de CGK achterban en is voor allen die belangstelling hebben voor het jeugdwerk in de kerken.  

BelievID 59  Tienerwerk 

Efeziërs 2:8 Je kunt een ander nooit overtuigen van de waarheid van het geloof. Het is een geschenk 

dat je van de heilige Geest ontvangt  

Tieners houden ervan om heilige huisjes omver te schoppen. Soms worden vragen over geloof en kerk 

kritischer. Hoe zou de kerk om moeten gaan met pubers? Door hen te zien! Door een voorbeeld te zijn. Deze 

BelievID hebben we geschreven om iedereen die met tieners werkt of ze opvoedt, een hart onder de riem te 

steken. Het is voor de tieners en ons niet altijd een gemakkelijk, maar het is een voorrecht om er voor hen te 

zijn in deze misschien wel de meest vormende levensfase.  

 
BelievID 60  Jong volwassenen 
2 Tim. 1:5 Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike 
hadden en dat -daarvan ben ik overtuigd- jij nu ook hebt.  
 
Een BelievID voor jongvolwassenen. Een diverse groep, de één is nog aan het studeren, de ander is 
al aan ’t werk. Toch is dit vaak een tijd van nadenken en ontdekken. Voor veel christelijke jongeren 
is het daardoor een tijd van geloofstwijfel, misschien worden lange termijn keuzes wel uitgesteld. 
Hoe ga je hiermee om? En hoe loop je als ouder of jeugdleider samen op door dit doolhof? 
Ongeloof, twijfel, angst, verlangen en hoop: het hoort er allemaal bij. Maar uiteindelijk maakt Hij 
het verschil. 
 

BelievID 61  Restart! 

Lucas 1:50 ‘Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor wie Hem vereert’  

 
Veel gemeenten  zoeken naar handvatten om het jongerenwerk weer op te starten.. want wat de invloed 

van de crisis op jongeren was, komt langzamerhand steeds duidelijker in beeld. Jezus toont barmhartigheid, 

gaat naast ons staan en helpt ons verder. Volgen wij zijn voorbeeld? Deze BelievID gaat over een nieuwe 

start na corona, wij willen u/jou motiveren om samen naar nieuwe vanzelfsprekendheden te zoeken om 

samen gemeente van God te zijn. 

BelievID 62  Rouw en verdriet 
Openbaring 21: 4 ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en 

God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen 

rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 

Rouw is uniek. Waar je om rouwt is uniek. Je omgang met een rouwende is uniek. Rouw heeft 

invloed op alle terreinen van het leven. In deze BelievID komen mensen aan het woord die op één 

of andere manier met rouw te maken hebben. Woorden van troost, herkenning en verhalen die u 

inzicht kunnen geven hoe u zelf trooster kunt zijn.  

  

http://www.cgjo.nl/downloads
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Netwerk 

De CGJO wil haar expertise delen met collega organisaties en leert van hun expertise. 

Er is een samenwerking met het Kerkpunt, het LCJ, Missie Nederland en Jong 

Protestant. Daarnaast hebben we contacten onderhouden met andere 

netwerkorganisaties en met onze freelancers.  

Schrijvers:  

Freelancer Mirjam Zielman heeft haar medewerking verleend aan het maken van het 

online Bijbelstudie materiaal ‘BelievID’. TUA student Dominik de Bruijne heeft zijn 

medewerking verleend aan de ‘handreiking jeugdzondag’ en aan de vaste rubriek To 

Read in het magazine BelievID. 

Ganpat Berrevoets heeft zijn medewerking verleend aan het ‘LEGO-project’ en aan 

de vaste rubriek Movie Monitor in het magazine BelievID.  

Ambtelijk Contact: De CGJO heeft een artikel mogen aanleveren over het herstellen 

van de binding met randkerkelijke doopleden.  

CGK Vrouw: Freelancer Elza Oosterwijk heeft een artikel geschreven over seksuele 

persoonlijkheid  

De Wekker: De Wekker heeft een interview geplaatst ‘Praat in de kerk niet over, 

maar met jongeren’. Dit was een gezamenlijk interview met de CGJO en het LCJ.  

Vormgever  

Tjalle Minnema, student communicatie, multimedia en design in Groningen, verzorgt 

de grafische vormgeving voor de CGJO.  

Week van Gebed:  

Vanuit Missie Nederland en in samenwerking met Kerkpunt is bijbelstudiemateriaal 

ontwikkeld rondom het thema ‘Wat is bidden’.  

Boekhouding  

De boekhouding is in 2021 verzorgd door Meindert Derksen. We zijn hem dankbaar 

voor het vele werk wat hij veelal wekelijks, op de achtergrond voor de CGJO heeft 

verricht.  

Donateursadministratie  

Martin van der Veen heeft  in 2021 assistentie verleend bij de donateursadministratie 

en Richard Vlasblom heeft de BelievID artikelen online gezet. 
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Voor het Centrum voor Israëlstudies (CIS)                 Deelname aan  

heeft de CGJO  een Bijbelstudie gemaakt    ‘Back on track?’    

rondom het thema van de Israëlzondag  

op 3 oktober ‘Gezegend met Israël’.  

 

 

Opname van de Webinar van Opwekking op 10 april, waar Jenne namens de CGJO 

aanwezig was. 
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Kwaliteitscontrole 

De CGJO wil up-to-date zijn in haar informatie verstrekking en onderhoudt de 

knowhow van de jeugdwerkadviseurs. Daarnaast wil de CGJO positief 

onderscheidend werken door naast gemeentes te staan. Concreet vertaalt zich dit 

in het geven van de toerustingen op maat voor de gemeenten. Om te peilen hoe de 

diensten en producten aansluiten bij de behoeften van de gemeenten worden er 

kleine onderzoeken gedaan. De CGJO heeft jeugdwerkadviezen gegeven voor 

jeugdleiders tijdens de maatregelen in de coronaperiode  

Onderzoek Jeugdleiders in gesprek over heilzame relevantie van Jezus. 

In 2020 is Sanne Rabius als co-onderzoeker gestart met het onderzoek: “Jeugdleiders 

in gesprek over de heilzame relevantie van Jezus”. Dit onderzoek werd gedaan vanuit 

de Christelijke Hogeschool Ede onder leiding van Sabine van der Heijden en heeft ons 

als CGJO veel inzichten gegeven.  Binnen dit onderzoek heeft Sanne in 2021 

meerdere gesprekken mogen voeren met een gemeente die betrokken is geweest bij 

dit onderzoek. Met deze gesprekken werd er onderzocht hoe de jeugdleiders zelf 

kijken naar Jezus en hoe die visie van invloed is op hun eigen handelen als 

jeugdwerker. Deze gesprekken werden, door zowel de gemeente als voor CGJO, als 

waardevol ervaren. Het leidde niet alleen tot praktische handvatten voor hun 

jongerenwerk, maar schepte ook een hechtere band tussen jeugdleiders onderling. 

Hoe mooi zou het zijn als wij als CGJO dit soort gesprekken vaker zouden faciliteren? 

Momenteel zijn we bezig met een nieuwe training ontwikkelen waarin deze thema’s 

tot zijn recht komen. Hierover in 2022 meer! 
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Afscheid van Kasper van Helden  

als jeugdwerkadviseur. 

 

 

 

 

 

 

We verwelkomen Arjen Uil als jeugdwerkadviseur.  
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Balans per 31 december 2021 
      
Activa  31-12-2021 31-12-2020 
In Euro 

    
     

Vaste Activa      
      
Materiële vaste activa   1.659  274 
      
Vlottende activa      
Vorderingen      
Debiteuren   1.145  1.476 
Overige vorderingen en overlopende activa   33.422  50.639 
      
Liquide middelen   81.033  41.544 
        
TOTAAL ACTIVA   117.259  93.933 
     
          
Passiva 31-12-2021 31-12-2020 
In Euro     
     
Eigen vermogen  62.546  53.203 
     
Voorzieningen     
Bestemmingsvoorziening Veilig jeugdwerk  3.000  3.000 
     

Verplichtingen     
Crediteuren  6.947  - 

Kortlopende verplichtingen  36.500  23.167 
Overige schulden en overlopende passiva  8.266  14.563 
     
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN  117.259  93.933 
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Staat van baten en lasten over 2021 
       
  Begroting 2021 Realisatie 2021 Realisatie 2020 
In Euro       
       
Baten       
Bijdrage deputaten Kerkjeugd & Onderwijs 115.000  115.000  115.000  

Bijdrage participerende kerken 10.000  10.832  10.832  

Projectsubsidies deputaten Kerkjeugd & 
Onderwijs 

26.460  13.000  13.000  

Donateurs, giften en fondswerving 7.000  6.511  6.511  

Overige inkomsten 16.600  18.033  18.033  

Totaal van de baten  175.060  163.376  163.376 
       
Lasten       
Personeelskosten 128.256  110.753  116.687  

Accommodatiekosten 8.696  8.614  9.007  

Organisatiekosten 23.000  16.838  16.198  

Activiteitenkosten 21.700  22.228  21.348  

Totaal van de lasten  181.652  158.433  163.240 
       
Saldo baten en lasten  -6.592  9.343  136 
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Kasstroomoverzicht 2021 
       

       
    2021   2020 
In Euro 

      

       

Kasstroom uit operationele activiteiten  9.343   136  
       
Aanpassingen voor:       
- afschrijvingen materiële vaste activa  674   1.879  

- mutatie kortlopende vorderingen  17.548   4.849  

- mutatie kortlopende schulden  650   -2.795  

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   28.215   4.069 
       
Investeringen  2.059   -  

Toe-/afname vooruit ontvangen subsidie   13.333   16.167  

   11.274   16.167 
Netto kasstroom   39.489   20.236 
       
Saldo geldmiddelen op 1 januari   41.544   21.308 
Saldo geldmiddelen op 31 december   81.033   41.544 
   39.489   20.236 
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Vaste Activa 

       

        
Materiële vaste activa 

       

                
In Euro     

  
31-12-2021   31-12-2020 

          
Boekwaarde begin boekjaar    274  2.153 
Investeringen    2.059  - 
Desinvesteringen    -  - 
Afschrijvingen boekjaar    674  1.879 
Boekwaarde ultimo boekjaar    1.659  274 
       
Aanschafwaarde    14.170  12.111 
Cumulatieve afschrijvingen     12.511  11.837 
Boekwaarde ultimo boekjaar    1.659  274 
        
Vlottende activa        
Debiteuren        
                
In Euro    31-12-2021  31-12-2020 

       
Debiteuren openstaande posten     1.145  1.476 
Voorziening debiteuren     -  - 
     1.145  1.476 

Debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.       
        

Vlottende activa        
Overige vorderingen en overlopende activa       
                
In Euro        31-12-2021  31-12-2020 

              
R/C vordering Stichting 
Steunfonds CGJO 

    30.678  50.469 

Overige     2.744  170 
     33.422  50.639 
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Liquide middelen        
                
In Euro         31-12-2021   31-12-2020 

           
ING en Rabobank, zakelijke 
bankrekeningen 

    81.025  41.517 

Kas     8  27 
     41.544  41.544 

Eigen vermogen 
      

  

              
In Euro       31-12-2021   31-12-2020 
       
Stand begin boekjaar    62.546  53.067 
Resultaat boekjaar    9.343  136 
Stand einde boekjaar    53.203  53.203 
       

Voorzieningen       
              
In Euro       31-12-2021   31-12-2020 
       
Voorziening veilig jeugdwerk    3.000  3.000 
    3.000  3.000 

Kortlopende schulden       
Overige schulden en overlopende passiva   
              
In Euro       31-12-2021   31-12-2020 

       
Loonheffing 2.721  3.587 
Pensioenpremies 1.195  2.379 
Reservering vakantiegeld en -dagen 2.850  4.768 
Overige schulden en overlopende passiva 1.500  3.829 
 8.266  14.563 
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Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2021 
      

Personeelskosten      
            
In Euro     Begroting 2021 2020 

      
Brutolonen en salarissen   91.911 77.509 84.227 
Sociale lasten   16.101 13.125 14.755 
Pensioenlasten   8.244 6.777 7.554 
Overige personeelskosten   12.000 13.342 10.151 
   128.256 110.753 116.687 
      

Personele bezetting      
      
Gedurende het verslagjaar 2021 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers in fte’s 1,8 (2020: 2,3 fte).  
      
Accommodatiekosten      
            
In Euro     Begroting 2021 2020 

      
Huur   7.696 7.697 6.540 
Afschrijvingskosten   500 674 1.879 
Overige accommodatiekosten   500 243 588 
   8.696 8.614 9.007 
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Organisatiekosten      
            
In Euro     Begroting 2021 2020 

      
Leasekosten / drukwerk   1.400 572 1.340 
Telefoon, fax, porti en internet   2.300 822 1.262 
Reis en verblijfkosten   11.000 2.930 3.879 
Contributies   400 239 387 
Kosten loonadministratie   1.600 1.459 1.334 
Verzekeringen   600 807 758 
Vergaderkosten   600 367 337 
Bankkosten en rente   600 595 555 
Onderhoudskosten   3.500 8.493 4.966 
Overige organisatiekosten   1.000 554 1.380 
   23.000 16.838 16.198 

      
Activiteitenkosten      
            
In Euro     Begroting 2021 2020 

      
Instructiematerialen   4.500 3.791 2.315 
Overige activiteiten   17.200 18.437 19.033 
   21.700 22.228 21.348 
      
Beloning bestuurders      
De leden van het bestuur van de vereniging verrichten hun werkzaamheden belangeloos.  
Wel kunnen de gemaakte reiskosten worden vergoed.  
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GEEF ONS VANDAAG HET BROOD DAT WIJ NODIG HEBBEN 

uit h   ‘O z  V    ’                         5        S        

 

 

 

Wij willen onze dank uitspreken aan Hem die ons de kracht geeft om meer te doen 

dan wat we bidden of beseffen. Hij geeft ons de wijsheid om het jeugdwerk binnen 

de Christelijke Gereformeerde Kerken te dienen.  

 

Uiteraard spreken we ook de dank uit naar hen die ons op de één of andere wijze 

gesteund hebben.  

 

Wilt u verder praten over het werk van de CGJO, dan nodigen wij u uit op onze 

eerstvolgende ledenvergadering op DV donderdag  2 juni 2022 
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De huisstijl van de CGJO   
De G van CGJO bevat een kruis dat heen wijst naar Jezus Christus en zijn verlossingswerk. In het 
rondje van de O staat een volwassene uitgebeeld die het kind/ de jongere bij de hand neemt en bij 
Jezus brengt. 
 


