Verslag van jongerenwerk van Presbyteriaanse kerk (EPR) in Rwanda in 2018
I. Introductie.
De EPR verdeelt haar leden in 4 categorieën naar leeftijd en organisatie: kinderen, jongeren,
vrouwen en mannen. Zo heeft iedereen zijn plaats, waar men zich thuis voelt onder gelijken.
Bovendien geeft deze indeling richting aan organisatie en de betrokkenheid van de kerk.
De jongeren zijn leden van de EPR tussen 16 en 30 jaar, die nog niet getrouwd zijn. Ze zitten
meestal nog op de middelbare school of universiteit of hebben op een school in de wijk van de kerk
gezeten. Het geeft ze structuur om actief lid te blijven in contact met de kerk. Het jongerenbeleid van
de kerk sluit aan bij de 25-jaren-strategie 2018-2043, zoals vastgesteld in september 2018.
II. Jongerenbeleid van de EPR
Jongeren zijn belangrijk voor de kerk nu en in de toekomst. Een beleid stippelt een kader uit voor
het vruchtbaar uitvoeren van activiteiten en gaven en competenties van de jeugd ten dienste van de
maatschappij te stellen. De EPR voelde de behoefte in september 2018 het oude beleid te herzien,
zodat het beleid overeenkomt met de filosofie van het nieuwe 25- jarenplan, dat in augustus is
vastgesteld door de beslisorganen. De jongerenafdeling heeft volgens deze visie een structuur
vastgesteld met 4 werkvelden:
II.1 Jeugdstructuur van de kerk
Alle kerken van de EPR kennen twee organisaties:
1. een algemeen bestuur die 3x per jaar vergadert en daarin activiteiten vaststelt
2. en een uitvoerend comité, gekozen door het algemeen bestuur.
Ook het jeugdwerk is op die manier georganiseerd: er is een algemeen bestuur en een uitvoerend
comité met 2 vertegenwoordigers per wijk.
Op landelijk niveau wordt de jeugd vertegenwoordigd door alle leden van de algemene besturen en
van de uitvoerende comités. Daar wordt ieder jaar besloten over gezamenlijke activiteiten voor alle
jongeren van de kerk. Nieuwe afgevaardigden worden voorgesteld in de algemene synode van de
EPR. Het landelijk comité werkt nauw samen met de plaatselijke jongerenafdelingen. Zij heeft de
volgende taken:
- Stimuleren van vorming van jeugd, bv. over vrede, hiv/aids, milieu, werksfeer, mensenrechten.
- Het werk van zondagsscholen volgen.
- Zangkoren voor jongeren en kinderen opzetten en volgen.
- Stimuleren van culturele en sportieve activiteiten van jongeren.
- Het organiseren van jeugdkampen en andere jeugdactiviteiten.
- Jongeren activeren bij ondernemerschap.
- Uitdenken, volgen en uitvoeren van kerkelijke programma’s t.b.v. jeugd.
- Uitdenken van gemeenschappelijk beleid voor de jeugd.
- Het jeugdwerk van de kerk onder de aandacht brengen.

II.2 De Rwandese kerk heeft vier werkvelden:

1.
2.
3.
4.

Evangelisatie,
Economische ontwikkeling,
Sociaal welzijn,
Sport en vrije tijd

III. Gerealiseerde activiteiten in 2018.
III.1 Evangelisatie
De jeugd doet mee aan deze belangrijkste opdracht van de EPR:
a) Kerkdiensten en preek. De kerkdienst brengt alle leden in de wijkgemeenten samen op
zondagen, feestdagen en andere gelegenheden door de week. Voor lofprijzing,
evangelieverkondiging, studie en gemeenschap.
b) Iedere 2e week van de maand is een jongerenweek met allerlei jeugdactiviteiten. Jongeren
maken zo kennis met pastoraat en kunnen kijken of ze daar zelf geschikt voor zijn.
c) Bijbelstudie. Eén keer per week ontmoeten jongeren van 7 tot 15 families elkaar bij iemand
thuis om elkaar beter te leren kennen, samen de bijbel te bestuderen met hulp van
basisgemeenschappen en elkaar spiritueel en zo nodig materieel te ondersteunen. De jongeren
krijgen zo een band met elkaar en bedenken activiteiten (artistieke groepen en koren,
projecten in hun wijk) en bepalen welke rol zij willen nemen in hun kerk.
d) Het stimuleren van muziek en christelijke liederen. Jongeren houden van muziek. Het trekt
ook jongeren die weinig in de kerk komen. De meeste jongeren van de EPR zingen in koren,
componeren hun eigen liederen met nieuwe ritmes en melodieën om het evangelie breed te
verspreiden.
e) Bepaalde jongeren ontwikkelen hun zang en doen mee aan evangelisatie-campagnes. Ze
gaan van de ene naar de andere wijk-kerk en zingen voor radio en televisie. Jongeren voelen
zich daardoor waardevol, gegrond in de kerk en hechten zich meer aan de kerk.
f) Een deel van de jongeren is leiding van de zondagsschool. Zij leren de kinderen zingen, lezen
en bijbelteksten onthouden, christelijke waarden, hun talenten ontdekken en die in dienst te
stellen van God in hun kerk.
III.2 Economische ontwikkeling en ondernemerschap
De jongeren moeten zich ontwikkelen om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien, maar ook om
hun familie, kerk en land te helpen. Om jongeren te helpen bij deze economische ontwikkeling zijn
zowel landelijk als plaatselijk door kerken spaar- en kredietgroepen opgezet en kleine winstgevende
projecten.
III.3 Sociaal welzijn.
De jeugdactiviteiten hebben tot doel hun levens te veranderen en hen te beschermen.
-

Gezondheid en voortplanting. Ze leren de biologie, de risico’s van vroege seksuele relaties
en het belang van voorbehoedsmiddelen.
Strijd tegen drugs. Zodra jongeren niet meer naar de kerk komen, lopen zij meer risico op
drugsverslaving, zelfmoord, criminaliteit en prostitutie en onzekerheid. De jongerenafdeling
organiseert daarom veel ontmoetingen. Jongeren leren hoe belangrijk hun gezondheid is,
een kostbaar geschenk van God. En dat ze risico’s moeten vermijden en een voorbeeld
moeten zijn voor anderen.

-

-

-

Strijd tegen hiv/aids. Het percentage aids in Rwanda is op dit moment 3 %. De jeugd is
een de risicogroep. De EPR helpt met voorlichting en stimuleert testen op hiv en wil
discriminatie voorkomen van mensen, die besmet zijn geraakt.
De jongerenafdeling organiseert ook jeugdkampen. De jongeren ontvangen bijbelles, les
over de geschiedenis en de waarde van de kerk, het denken aan de uitdagingen en
bedreigingen van de kerk en de Rwandese gemeenschap. De kampen maken de jongeren
vertrouwd met handwerk en gemeenschapswerk voor de ontwikkeling van de wijkgemeenten
en zelfs het land.
Sport en ontspanning zijn belangrijk. De EPR promoot deze activiteiten om ziekten tegen
te gaan en vriendschappen te bevorderen, wat goed is voor de mentaliteit. De
jongerenafdeling organiseert ieder jaar in december een sporttoernooi tussen de
Presbyteriaanse kerken. De kerk ontdekt verschillende talenten van de jeugd en helpt hen
daarin groeien. De jeugd danst en maakt muziek bij festiviteiten van de kerk.

IV Landelijke activiteiten van de jongerenafdeling
- Seminairs voor de ontwikkeling van verantwoordelijken in de kerken en de universiteiten. Deze
worden meestal tijdens vakanties georganiseerd.
- Vergaderingen om activiteiten te plannen en te evalueren (ieder jaar in januari, juli en december.
- Projecten opstarten: studio, papierwerk, fotografie, enz.
- Begeleiden van kerkelijke comités, universiteiten en wijkgemeenten, die steun nodig hebben.
- Bezoeken aan universiteiten om jongeren aan te moedigen in hun geloof en ideeën te delen met
de andere jongeren uit de gemeenten.
Uitdagingen en conclusies
●

De kerk heeft steeds meer actieve jonge leden, maar velen hebben geen werk en kunnen
geen financiële bijdrage leveren. De kerk moet hen daarom helpen met opleiding en werk
vinden. Een financiële bijdrage door buitenlandse partnerkerken blijft daarom noodzakelijk.

●

De jeugd is belangrijk. Eenmaal opgeleid en begeleid kunnen zij de kerk helpen opbouwen.
Wanneer dat niet gebeurd, breekt de kerk af. De EPR besteedt veel tijd om jongeren voor te
bereiden en laat hen in alle comités en commissies deelnemen. Jongeren krijgen veel
waardering, waardoor ze zich thuis voelen in de kerk, contact leggen met andere
gemeenteleden en bijdragen aan de kwantitatieve en kwalitatieve groei van de kerk.

●

De EPR heeft veel lof voor de samenwerking en de financiële ondersteuning van haar
partners en speciaal voor Kerk in Actie. Deze ondersteuning stelt onze kerk in staat om de
genoemde opdrachten te kunnen vervullen. Dat gaat ieder jaar door en is een bron van een
geestelijke opbloei van de kerk.
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