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Pinkstergemeente Morgenstond Gouda is 
een gemeente met veel jongeren en heeft 
een actief en dynamisch jongerenwerk. 
Het programma voor jongeren is 
veelzijdig en relevant. In deze folder 
vertellen wij u graag meer. Goed om te 
weten dat deze folder zich primair richt 
op ouders/ volwassenen.

Onze visie
De visie van het jongerenwerk is dezelfde 
als deze gemeentebreed is: Gemeente, 
Groeien, Gaan! De invulling van deze 
visie is vertaald naar het jongerenwerk op 
een eigentijdse en aansprekende manier. 

De leeftijdsgroepen
Het jongerenwerk is verdeeld in drie 
leeftijdsgroepen: Tieners (12 t/m 
16 jaar), Jeugd (16 t/m 21 jaar) en 
Jongvolwassenen (21 t/m 30 jaar). Deze 
groepen hebben elk hun activiteiten, maar 
trekken ook met elkaar op.  

Tieners
De tieners hebben binnen de PGM een 
ruim aanbod van activiteiten waar de 

ontmoeting tussen leeftijdsgenoten en 
inspiratie centraal staat. Het tienerwerk 
bestaat uit de volgende activiteiten:  
@home vindt plaats op de 1ste en de 
3de vrijdagavond van de maand bij de 
tienerleiding thuis. Soms met de grote 
groep, soms in kleine groepjes op basis 
van leeftijd of geslacht. @home is 
persoonlijk en erg gezellig.  
Underground vindt plaats op de 2de en 
de 4de zondagmorgen van de maand. 
Tijdens de samenkomst ‘duiken de 
tieners’ onder in ‘De Basement’. Elke 
Underground wordt er een veelzijdig 
programma aangeboden en is er veel 
ruimte om bij te kletsen. De FridayEvent 
vindt elke 4de vrijdag van de maand 
plaats. FridayEvent is altijd anders, 
maar zeker is dat er wat leuks wordt 
gedaan. Lasergamen, film kijken, naar het 
zwembad, pannenkoeken bakken. Soms 
met een eigen bijdrage. De tieners gaan 
elk jaar op weekend en als het even kan 
gaat de groep naar Opwekking. 

Jeugd
De jeugd komt samen op zondagmiddag 
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bij de leiding thuis. Vanaf 17:00 uur 
gaan de pannen op het vuur en wordt er 
gezellig samen gekookt.  
Na een geweldige maaltijd is het rond 
20:00 uur tijd voor geestelijk voedsel in 
de vorm van een spreker, discussie of 
een andere manier van verdieping. Met 
regelmaat ‘ontsnapt’ de jeugd ook aan 
de dagelijkse sleur met een zogenoemde 
‘ontsnapping’. Een relaxt en/of actief 
moment in de vorm van een BBQ, 
zwemmen, schaatsen of wat er maar 
opkomt. De jeugd gaat elk jaar met elkaar 
op weekend ergens in het land. 

Jongvolwassenen (22+ kring)
De jongvolwassenen komen bij elkaar 
in de even weken op dinsdagavond. 
Een gezellig mix van singels en stellen/
echtparen. Sommigen met (kleine 
kinderen). Deze 22+ is een warme 
gemeenschap vol vriendschappen en 
veel verlangen tot diepgang. Tijdens 
de kringavonden wordt er gezongen, 
gebeden en Bijbelstudie gedaan. Dit 
verzorgd door één van de kringleiders/
leden of iemand van buitenaf. De 22+ 
gaat elk jaar een weekend met elkaar weg 
en trekt buiten de reguliere kringavonden 
regelmatig met elkaar op. 

Diverse activiteiten
Naast het reguliere aanbod voor 
jongeren  worden met enige regelmaat 
de volgende zaken georganiseerd 
(afhankelijk van beschikbaarheid van 
menskracht en interesse van jongeren): 
De Jongerendienst is een zondagse 
samenkomst, georganiseerd door voor 
jongeren. YouthAlpha voor jongeren die 
meer willen weten over geloof en/of willen 
bouwen aan een steviger fundament. 
StreamOn is een discipelschapkring waar 

jongeren flink worden uitgedaagd om 
met elkaar, zichzelf en God de diepte in 
te gaan.

Pastoraat
Het eerste aanspreekpunt voor pastoraat 
voor de jongeren zijn hun eigen 
leiders. Daarnaast kunnen de jongeren 
aankloppen bij de jongerendiaken of 
één van de leden van het pastoraal 
team. Een aantal leden van het pastoraal 
team richt zich primair op tieners en 
jeugd-pastoraat. Voor de meer complexe 
hulpvraag heeft de PGMG nauw contact 
met het Centrum voor Pastorale 
Counseling (CPC) waar ook stichting 
Chris onderdeel van uitmaakt. 

Organisatie
Binnen het oudstenteam is één oudste 
verantwoordelijk voor het jongerenwerk. 
Deze oudste geeft leiding aan de diaken 
jongerenwerk. Samen met de oudste 
ontwikkelt deze diaken visie en beleid 
voor het jongerenwerk. De diaken is 
verantwoordelijk voor de implementatie 
hiervan en stuurt de diverse leidingteams 
aan. De leidingteams van tieners, jeugd 
en 22+ zijn verantwoordelijk voor de 
aansturing van de jongeren. 

Communicatie
Voor vragen over het jongerenwerk 
algemeen kunt u terecht bij de 
jongerendiaken: 
jongerenwerk@morgenstondgouda.nl.  
Naam en ‘gezicht’ vindt u terug op 
het ‘smoelenbord’ in de ontvangsthal 
van gebouw ‘De Gouden Aar’. Op de 
‘magneetborden’ in de hal vindt u meer 
actuele informatie van de programma’s 
en de namen en gegevens van de diverse 
leiding.
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