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Voorwoord
5x Afspreken
5x Elkaar beter leren kennen
5x Bidden
5x Lekker luchtig
5x De diepte in
5x Een uitje
Bonustip: Clash of the clans
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Als clanleider is jouw belangrijkste
taak om je tieners goed te kennen en
vriendschappen te bouwen in je clan.
Dat is heel gaaf en een hele bijzondere
manier om betrokken te zijn, toch is het
niet altijd makkelijk. Hoe krijg je je clan
bij elkaar? En als je ze al bij elkaar hebt
gekregen, wat ga je met ze doen? Hoe
deel je jouw geloof met ze?
Daarom dit kleine boekje boordevol tips.
Over het maken van een afspraak, om
diepgang te krijgen in je gesprek, hoe je
gebed een plek kunt geven in je clan en
om dingen met elkaar te ondernemen.
Geniet van de inspiratie die in dit boekje
staat, en bovenal: gebruik ze ook! Om
het je makkelijk te maken kan je hier 3
dingen opschrijven waar je direct mee
aan de slag wil.
Trouwens, weet je ook dat je niet alles
zelf hoeft te betalen? We vinden het
belangrijk dat als je dingen onderneemt
met je tieners je niet altijd zelf voor
kosten hoeft op te draaien. Daarom is
er, in overleg met je coördinator, budget
beschikbaar voor consumpties en uitjes.
Kijk op www.berea-jongerenwerk.
nl/downloads om te zien hoe het
declareren in zijn werk gaat.
Joël Treuren
Jongerenwerker Berea Apeldoorn
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1. LOULOU
Om het voor jezelf overzichtelijk te
houden en voor de tieners makkelijk, kun
je gebruik maken van de app LouLou.
Dit is een eenvoudige datumprikker
app die gemaakt is om in WhatsApp
gesprekken te delen. Tieners hoeven
alleen maar hun naam in te vullen en
vinkjes te plaatsen op het moment dat
zij kunnen.

5X AFSPREKEN
Een voor de hand liggende manier om je tieners bij elkaar te krijgen is ze te vragen
wanneer ze wel en wanneer ze niet kunnen. Dat is een mooi begin, maar de praktijk wijst
uit dat dit makkelijker is gezegd dan gedaan. Tieners zijn vaak al zo druk dat het niet zo
eenvoudig is om een moment te vinden waarop ze allemaal kunnen. Dan kan het ook nog
eens zo zijn dat ze het ene moment met jou een afspraak maken, en vervolgen van hun
ouders horen dat ze helemaal niet kunnen. Of ze waren een andere afspraak vergeten,
hebben helemaal geen zin om af te spreken of vinden het een lastige vraag. We geven je
vijf tips die je helpen om je tieners bij elkaar te krijgen.
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2. OUDERS
Het is voor tieners niet altijd makkelijk
om te plannen. Als hun eigen hersenen
ze niet in de weg zitten, dan zijn het hun
ouders wel, omdat die graag willen dat
ze meegaan naar de verjaardag van een
of andere oudtante. Ouders hebben
dan ook vaak een veel beter zicht op de
agenda van de tieners. Schakel daarom
eens de ouders in voor het maken van
een afspraak. Maak een WhatsApp
groep aan met de ouders en vraag hun
wat goede momenten zijn om af te
spreken met hun tieners.
Bijkomend voordeel: de ouders zijn op
de hoogte van de gemaakte afspraak,
waardoor de kans groter is dat de
tieners ook op komen dagen. Ze kunnen
hun tiener stimuleren om te komen en
zijn minder snel geneigd om een andere
afspraak prioriteit te geven.

3. VAST MOMENT
Kies met je clan een vast moment om
bij elkaar te komen. Elke tweede zondag
van maand gaan jullie samen naar een
kerk en daarna samen lunchen. Of altijd
op de 23e van de maand zoeken jullie
elkaar ’s avonds op.
4. PLAN HET HELE JAAR DOOR
Misschien is het lastig om een vast
moment te vinden. Je kunt er wel voor
kiezen om, net als voor Deeper en
WOPPER, een planning voor het hele
jaar te maken. Zet het in een overzichtje
en communiceer het ook met de
ouders. Om dit te laten werken is het
wel belangrijk dat jij je hier zelf ook aan
houdt.
5. GEEF MET ELKAAR DE CLAN
EEN HOGE PRIORITEIT
Spreek met elkaar af dat de clan
belangrijk voor jullie is, dat het prioriteit
heeft. Daarmee zeggen jullie dat als
een afspraak is gemaakt, dat hij altijd
doorgaat en dat jullie elkaar allemaal
verwachten. Tenzij je ziek bent, echt een
belangrijke wedstrijd hebt of je oma 80
wordt, je bent er gewoon bij. Als jullie
dit hebben afgesproken met elkaar, is
het goed om dat ook aan de ouders te
laten weten.

5

5x

ELKAAR
BETER
LEREN
KENNEN

In het jongerenwerk vinden we het erg belangrijk dat tieners
weten dat ze er niet alleen voor staan, zeker als het leven niet
vanzelf gaat bij ze. Alleen is het niet vanzelfsprekend dat je ook
een inkijkje krijgt in dat deel van hun leven. En als je dat hebt
gekregen, hoe doe je dat dan met doorverwijzen? Daarom vijf
tips over hoe je kunt ontdekken dat tieners hobbels hebben in
hun leven.
6. SPEEL EEN SPEL
Een hele laagdrempelige manier om elkaar beter te leren
kennen is het spelen van een spel waarbij het doel is om met
elkaar in gesprek te komen. Spellen als ‘Kaarten op tafel’,
‘Open hartig, ‘Puber coach-kaarten’ en ‘Schatgravers’ helpen
je om elkaar vragen te stellen waar je anders niet zo snel aan
toekomt. Wil je een van deze spellen een keer spelen? De
jongerenwerker heeft ze in de kast staan!
7. NEEM DE TIJD VOOR EEN GESPREK
De meeste tieners hebben een veilige omgeving nodig om iets
persoonlijks te kunnen delen. Het kost tijd om die te creëren,
dus neem die tijd er ook voor, want een diepgaand gesprek
heb je meestal niet van het ene op het andere moment te
pakken. Maak tijd vrij in je clanbijeenkomst om een gesprek
met diepgang te hebben. Om een gesprek aan diepgang te
laten winnen helpt het om je bewust te zijn van 4 verschillende
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lagen. Het gesprek begint met feiten, gaat over in gevoelens,
bespreekt vervolgens levensbeschouwing om uiteindelijk uit te
komen bij spiritualiteit (uit: Jan Smit, Tot de kern komen, p.
29).
8. INDIVIDUEEL CONTACT
Je bent met elkaar een clan en het bouwen van vriendschappen
is een belangrijk onderdeel van je clan. Maar dat betekent niet
dat je daarom geen een-op-een contact met je tieners kunt
hebben. Sterker nog, probeer op verschillende momenten met
al je tieners even een een-op-een moment te creeëren.
9. ELKE MAAND EEN APPJE
Soms is het voor een tiener makkelijker om via een schermpje
te praten dan rechtstreeks. Daarom kan je je tieners helpen
door ze ook regelmatig een privéberichtje te sturen. Het liefst
zo simpel mogelijk. Gewoon even ‘Hé, hoe is ‘t?’ kan al genoeg
ruimte geven om iets waar ze mee lopen, aan je te vertellen.
Maak er een gewoonte van om bijvoorbeeld elke eerste vrijdag
van de maand een berichtje te sturen naar al je clanleden. Gaat
het goed met ze? Dan krijg je waarschijnlijk alleen een duimpje
terug, maar heb je wel laten weten dat je aan ze denkt en dat ze
bij je terecht kunnen.
10. SAMEN BIDDEN
Door regelmatig met en voor elkaar te bidden wordt het
natuurlijk om iets van jezelf te delen. Als clanleider hoor je de
gebedspunten voorbijkomen, wat het makkelijker maakt om
hierover door te praten.
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5X DOEN MET JE CLAN: BIDDEN

De kans is groot dat bidden nog niet vanzelf gaat in jouw clan. Om met elkaar hardop te
bidden, is het nodig om vertrouwen in elkaar te hebben. Aan de andere kant helpt bidden
ook om het vertrouwen in elkaar te laten groeien. Daarnaast is samen bidden een hele
mooie manier om diepgang in je clan te krijgen. Gelukkig kan bidden op een heleboel
verschillende manieren, daarom bij deze 5 manieren om met elkaar te bidden.
11. POPCORN
Dit gebed is een soort kringgebed, alleen
wat laagdrempeliger. Niet iedereen
hoeft te bidden, wie wel bidt houdt het
kort. Een gebed mag niet langer zijn
dan één zin. ‘Heer ik bid U voor mijn
ongelovige vriend.’ ‘Dank U voor mijn
ouders.’ ‘Ontferm U over mensen in
oorlog.’ ‘Dank U voor vriendschap.’
Enzovoorts. Als het ‘ploppen’ stopt, zeg
je: ‘Amen’.
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12. STEEK EEN KAARSJE AAN
Iedereen steekt om de beurt een kaarsje
aan als symbool voor een persoon die zij
bij God willen brengen. Je hoeft niets te
zeggen, het aansteken van het kaarsje
en je gedachten zijn je gebed naar God.
13. OPEN OGEN GEBED
Bij deze vorm van bidden word je
letterlijk stil voor God. In plaats van het
gebed hardop uit te spreken, mag elk

clanlid zijn gebed opschrijven op een
groot vel papier. Het is een open-ogen
gebed, want je kunt de gebeden gewoon
meelezen en stil voor jezelf meebidden.
Als jij ‘amen’ hebt opgeschreven is het
gebed afgelopen.
14. KIEZELSTEENGEBED
Lees eerst 1 Petrus 5:7: ‘Werp al uw
zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’
Deel daarna steentjes uit aan je tieners
als symbool voor een ‘zorg’ in hun leven.
Laat hen in hun hoofd bedenken wat
hun zorg is en het steentje vervolgens
op de open Bijbel leggen als een gebed
zonder woorden. Als ze willen kunnen ze
daarna hun zorg met elkaar delen.

15. LOOTJES TREKKEN
Jullie hoeven natuurlijk niet alleen voor
elkaar te bidden tijdens de clanmeeting.
Dat kan ook tussen de meetings door.
Om elkaar daarbij te helpen kan je
mooie kaartjes maken, met ieders naam
op een kaartje. Vervolgens worden deze
in een bakje gestopt en iedereen een
briefje uit het bakje. Hierop staat dan de
naam van de persoon waar je komende
maand voor kunt bidden. Om het de
bidder makkelijker te maken, kan je
iedereen aanmoedigen om op zijn eigen
kaartje een aantal gebedspunten laten
schrijven.
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5X DOEN MET JE CLAN:

lekker luchtig
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5X DOEN MET JE CLAN:
21. LEES MET ELKAAR EEN
BIJBELBOEK
Hebben jouw tieners behoefte aan meer
Bijbel in hun leven? Spreek met elkaar af
om hetzelfde Bijbelboek te gaan lezen en
bespreek tijdens je clanmeeting wat jullie
daarin opgevallen is. Zo kun je per keer
een hoofdstuk of een deel bespreken.
Pak het niet meteen te ambitieus aan
maar houd het overzichtelijk. Kies een
Bijbelboek dat makkelijk leest en niet al
te groot is. Geschikte Bijbelboeken zijn
de Evangeliën, Handelingen, Genesis
en Exodus. Ter introductie zou je op
YouTube een filmpje van ‘The Bible
Project’ kunnen kijken. Daarin vertellen
zij per Bijbelboek, in vogelvlucht, waar
het over gaat.
22. LECTIO DIVINA
Lectio Divina is eigenlijk een combinatie
van bidden en Bijbellezen. Je doorloopt
een aantal stappen waarbij je al biddend
een Bijbelgedeelte leest, zowel met
elkaar als alleen. Het gaat er daarbij niet
om dat je de oorspronkelijke betekenis
van de tekst gaat begrijpen, maar je
probeert te ontdekken of God door
deze tekst iets tegen je wil zeggen. Meer
informatie en een formulier dat je helpt
om de stappen te doorlopen vind je op
www.berea-jongerenwerk.nl/lectio.
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de diepte in
23. KIJK EN BESPREEK EEN
VIDEOPREEK
Tijdens een clanmeeting kan je ook een
korte videopreek (max. 15 minuten)
kijken om vervolgens met elkaar te
bespreken. Er is een aantal hele mooie
videopreken en series beschikbaar die
heel geschikt zijn. Zo zijn er video’s van
Denkstof, Opwekking TEENZONE
en Stronglife (allemaal beschikbaar op
YouTube) die je kunt bespreken. Een
hele mooie serie is de Basic Series van
Francis Chan. Dit zijn 7 video’s over de
basisthema’s van het christelijk geloof.
Je kunt ervoor kiezen om de hele serie
te behandelen, maar de video’s zijn
ook heel geschikt om los van elkaar te
gebruiken. Deze video’s vind je op www.
berea-jongerenwerk.nl/videopreken
Heb je een video gekeken? Misschien
helpen deze vragen je om het gesprek
erover op gang te brengen.
Wat was de kern van de boodschap?
Waar was je het mee eens?
Waar was je het mee oneens?
Op welke manier raakt deze boodschap
jouw leven?
24. MAAK EEN VOOR ELKAAR
EEN BEMOEDIGINGENBOEKJE
Als je elkaar al wat beter kent, kun je de
vriendschap versterken door voor elkaar
een boekje met vragen te beantwoorden.

Dit boekje kun je zelf maken met vragen
die bij jullie passen. De makkelijkste
manier is om de vragen (ongeveer 15
tot 20) uit te printen op etiketten en
deze in een schrift te plakken. Ga met
elkaar om tafel zitten, pak een schrift
van iemand anders en beantwoord de
eerste vraag. Na het beantwoorden van
deze vraag schuif je het schrift door
naar de volgende persoon. Net zolang
tot alle vragen beantwoord zijn. Vragen
die je hiervoor kunt gebruiken zijn:
‘Jouw mooiste eigenschap is…’, ‘Het
boek dat jij nog eens moet schrijven
heet…’, ‘Als ik aan jou denk dan…’, Dit
is een weerbericht dat bij jouw karakter
past…’, ‘Ik hoop dat wij ooit nog eens…’.
Zodra alle vragen beantwoord zijn, krijgt
iedereen zijn eigen schriftje terug en
heb je een verzameling van allemaal
mooie bemoedigingen.
25. DOE IETS VOOR EEN ANDER
Actief bezig zijn en de diepte in gaan zijn
prima te combineren wanneer je iemand
anders op het oog hebt. Zoek met je clan
een mooie klus uit waarbij je iets kunt
beteken voor een ander. Een middag
helpen bij de voedselbank, meedraaien
bij de Dorcas-actie, bij iemand klussen
die wel een handje kan gebruiken, een
klus via Stichting Present of de diaconie,
allemaal manieren om van waarde te zijn
voor iemand anders. Heel waardevol en
je leert elkaar ook op een nieuwe manier
kennen.
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5X DOEN MET JE CLAN:
26. FOTOSHOOT
Trek mooie kleren aan, of spreek af met
elkaar om juiste in een gekke outfit op
de foto te gaan, kies een mooie locatie
uit en vraag iemand die je kent die
goed is met een fotocamera om jullie
in een leuke shoot eens uitgebreid op
de foto te zetten. Geen fotografen in
je vriendenkring? Je kunt er natuurlijk
voor kiezen om je ‘uitjes-budget’ te
gebruiken om een fotograaf in te huren
of jullie maken de foto’s met je eigen
telefoon. Naderhand natuurlijk wel
even een paar foto’s af laten drukken en
in een mooi lijstje stoppen.
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een uitje
27.
SAMEN
NAAR
EEN
EVENEMENT
Door het jaar heen worden er door
verschillende organisaties te gekke
evenementen
georganiseerd
die
heel geschikt zijn om met je clan te
bezoeken. Kijk eens bij EO Beam, Go &
Tell, Events 4 Christ en TrueTickets voor
een mooi evenement om met je clan te
bezoeken.
28. NACHTJE (WILD)KAMPEREN
Pak een rugtas in met een paar echt
noodzakelijk dingen en trek er met
elkaar eens een nachtje op uit. Zoek

een geschikt plekje om een tent op te
zetten, bijvoorbeeld bij een boer, maak
samen eten klaar, geniet van een vuurtje
en een heerlijke nacht. Goed om te
weten: we hebben op het kantoor van
de jongerenwerker voldoende tentjes
liggen die je zo mag gebruiken.
29. ESCAPEROOM
Het is altijd leuk om een ‘gouwe-ouwe’
te pakken als uitje. Activiteiten als
zwemmen, paintball, bowlen, karten en
lasergamen zijn voor bijna alle tieners wel
een succes. Maar misschien kun je ook
eens iets proberen als een Escaperoom.
Dat is een activiteit waarbij de groep
wordt opgesloten in een ruimte. Aan
de hand van puzzels en raadsels zal je,

in een beperkte tijd, een uitweg moeten
zien te vinden. Erg leuk om de tieners
die het van hun denkvermogen moeten
hebben eens te laten schitteren.
30. SKIËN OF SNOWBOARDEN
Ook leuk: een dag je skiën of
snowboarden met je tieners. In
Nederland zijn verschillende plekken
waar je dit kunt doen, maar in Bottrop,
net over de grens in Duitsland, is een
plek waar je relatief goedkoop een dag
lang op de piste kunt staan, inclusief
materiaalhuur en onbeperkt eten en
drinken.

15

