
‘BIJBEL A AN TAFEL’ BETREKT DE HELE 
GEMEENTE BIJ DE CATECHESE

De Fonteinkerk 
in Haarlem zocht 
naar een nieuwe 

vorm voor de catechese. 
Het werd 'Bijbel aan 

Tafel': een combinatie van 
lekker eten en gesprekken 

rond een open bijbel bij 
gemeenteleden thuis. De 

jongeren en gasthuishoudens 
zijn enthousiast.

D
e directe aanleiding was dat 
de catechese ‘niet meer lekker 
liep’: er waren niet genoeg 

mentorcatecheten (gemeenteleden 
die samen met de predikant de 
catechese verzorgden, in het 
kerkgebouw), de catechese werd 
als ‘moeten’ ervaren en de jongeren 
kwamen niet enthousiast terug. 
Jeugdouderling Margreet Jansma 
pakte dit op: “Ik ging in gesprek met 
de predikant en de kerkenraad, en als 
kerk trokken we jeugdwerkadviseur 
Martin de Groot aan om het proces 
te begeleiden.”

“We maakten een plan waarmee we 
een groter deel van de gemeente 
bij de catechese konden betrekken”, 
licht Martin toe. “Concreet betekende 
dit: ouders en andere gemeenteleden 
vragen om twee keer per seizoen 
(september-mei) op zondagavond 
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Als het in jouw gemeente 
tijd wordt voor een andere 
catechesevorm, ga dan 

nu aan de slag voor 2023. Je hebt tijd 
nodig voor een goed plan en voor de 
praktisch uitvoering. “Een zorgvuldige 
voorbereiding is belangrijk: ‘Bijbel aan 
Tafel’ is geen trucje om 
de catechese weer 
tot een succes te 
maken.”

1.
Als het goed is heeft jouw 
gemeente een visie op het 
jeugdwerk. Jullie visie op 
catechese is daarop geënt. 

Communiceer dit naar de gemeente. Neem het 
serieus en wees duidelijk, ook naar de jongeren 
toe: dit is van de kerk, de Bijbel gaat open.

2.

Bij de Fonteinkerk werden alle ouders van 
de tieners ingedeeld, andere gemeenteleden 
meldden zich aan. De verhouding was 2/3 
ouders, 1/3 andere gemeenteleden. “Ouders 
met jonge kinderen vinden het vaak leuk om 
mee te doen. Oudere gemeenteleden zien 
er nogal eens tegenop. Als ze wel meedoen, 
ontstaat er vaak iets moois. Hun levenservaring 

is waardevol voor jongeren.”

3.

Geef aan het begin van het seizoen 
een toerustingsavond voor de 
gasthuishoudens. Een jeugdwerkadviseur 
kan op zo’n avond informatie geven over de 
(geloofs)ontwikkeling van jongeren en tips 

over de indeling van de avond. Noem ook mogelijke 
onderwerpen ter inspiratie. Start de catechese met 
een gezamenlijke activiteit voor alle deelnemers: 
jongeren en gastgezinnen. Uiteraard met eten!

4.

Stem goed af wie wat doet. 
Bijvoorbeeld: de jeugdouderling/
coördinator denkt mee over de inhoud, 

zet appgroepen op en kijkt of er geen overlap 
is in onderwerpen. De jeugdwerkadviseur 
geeft advies en geeft ook de toerustingsavond. 
De predikant zorgt voor de theologische 
ondersteuning en draait mee bij de oudste 
(belijdenis?)groep. 

5.

“Wat na aan je hart ligt, kun 
je overbrengen. Voor het ene 
gasthuishouden is dat duurzaam 

leven, voor het andere een gesprek over de 
heilige Geest. Geef ze ruimte, en bied hulp als 
ze materiaal nodig hebben. Mensen blijken heel 
creatief.”

6.

Meer info? Freelance jeugdwerkadviseurs 

vind je bij  jeugdwerk.info. 

Kijk ook op  protestantsekerk.nl/overzicht-zelfstandigen.

jongeren te ontvangen voor een 
maaltijd én een geloofsgesprek rond 
de Bijbel.”

Margreet: “Tijdens een kerkdienst 
heb ik het plan gepresenteerd 
en riep ik gemeenteleden op om 
mee te doen. We zijn als hele 
gemeente verantwoordelijk voor de 
geloofsopvoeding, dat hebben we bij 
de doop beloofd.” Dit appel én het 
feit dat twee avonden per seizoen 
voor velen behapbaar is, maakten 
dat de catechese van start kon gaan. 
Margreet deelde de catechisanten 
in drie groepen van 5-7 jongeren in: 
12-14 jaar, 15-17 jaar en 17+. 
‘Bijbel aan Tafel’ was 
geboren.

Geniet ten slotte van wat het oplevert! En dat is veel. 
Natuurlijk gezelligheid, maar ook wederkerigheid: 
jong en ouder delen hun geloofsleven met elkaar. 
“Jongeren zijn niet altijd zichtbaar in de kerk, ze gaan 
lang niet altijd naar vieringen. De gemeenteleden die 
ze aan tafel hadden, krijgen een inkijkje in hun leven. 
En andersom. Toen een groep jongeren meer wilde 
weten over lhbti, verdiepte het gastgezin zich erin. Dat 
is mooi. Jezus ontmoette ook vaak mensen tijdens 
een maaltijd. Het geeft verbinding en verdieping.”
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