Van passie naar actie!

The Action is een initiatief van:
Solidair Friesland en de Sint-Vitusparochie Leeuwarden
Bonifatiusplein 21A, 8911 JT Leeuwarden
E: theactionleeuwarden@gmail.com
Met steun van Kansfonds
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Wat is The Action?
The Action is een activiteit voor jongeren in de aanloop naar Pasen onder het motto: van passie
naar actie. The Action laat jongeren zien dat het aloude verhaal van lijden, sterven en de wederopstanding van Jezus ook in onze tijd zeggingskracht heeft. Ook in onze tijd zijn er kwetsbare en
lijdende mensen, die weer perspectief op hoop, opstanding en bevrijding krijgen door de vele
vrijwilligers en professionals die in actie komen en hen een steuntje in de rug willen geven. Het
doel van The Action is het stimuleren van (diaconale) bewustwording bij jongeren dat ook zij wat
voor hun medemens kunnen betekenen door zelf in actie te komen.

Aanleiding
The Action is voor het eerst in 2017 door Solidair Friesland en de Sint-Vitusparochie in Leeuwarden georganiseerd. Daar deden ongeveer 200 jongeren aan mee. Aanleiding was de komst van
The Passion naar Leeuwarden, waarbij door middel van eigentijdse muziek het aloude verhaal
van het leven, lijden en wederopstanding van Jezus wordt vertolkt. Solidair Friesland en de SintVitusparochie wilden in aansluiting hierop ook graag een activiteit voor jongeren organiseren
waarbij zij aangespoord worden op te staan en in actie te komen voor de kwetsbare medemens.
Het lijden heeft niet het laatste woord. Vandaar het motto: van passie naar actie!
Vanwege het succes zijn in de jaren daarna nieuwe edities van The Action in Leeuwarden en vanaf
2019 ook in Sneek uitgevoerd.

Wat gebeurt er?
Deelnemers aan The Action gaan eerst naar een kerk om daar te horen hoe daar naar Pasen
wordt toegeleefd en hoe de kerkelijke gemeenschap in actie komt voor de kwetsbare medemens
dichtbij of ver weg. Vervolgens gaan zij naar een diaconale, sociale of maatschappelijke organisatie, instelling of werkgroep waar zij actief kennismaken met plekken in de stad waar leed en
lijden in onze samenleving zichtbaar zijn, en met mensen die proberen een antwoord te geven
op het lijden en de vraag om hulp. Anders gezegd: van passie naar actie! Jongeren ontdekken dat
door het lijden heen hoop bestaat en dat ook zij daarin een taak kunnen hebben.
Voordat de jongeren op pad gaan vindt er een kick-off plaats op school waarbij ingegaan wordt
op Pasen, wat The Action inhoudt en waar ze naar toe gaan. De kick-out is een verwerking van
ervaringen direct na afloop of op een later moment. Dat organiseert de school en kan op verschillende manieren worden vormgegeven.

The Action organiseren
Het concept van The Action is vrij eenvoudig over te nemen in andere plaatsen. Een belangrijke
voorwaarde voor het welslagen van The Action is de medewerking van scholen, kerken en sociale, maatschappelijke of diaconale organisaties, instellingen of werkgroepen die de jongeren ontvangen. Het onderstaande stappenplan kan hierbij behulpzaam zijn.
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Stappen
1 Wie zijn de organisatoren en wat is hun taak/rol?
Het organiseren van The Action kan het beste gedaan worden door een groepje van 3 à 5 personen, die contacten hebben binnen de plaatselijke kerken, scholen en sociale, maatschappelijke
en diaconale organisaties. Bepaal vooraf wat haalbaar is. Denk daarbij aan aantallen jongeren,
beschikbare kerken en organisaties, maar ook de capaciteit van de organisatoren, kerken en organisaties. Verdeel de taken: wie legt contact met wie? Wie draagt zorg voor de PR? Hoe wordt
bijgehouden wie toegezegd hebben? Wie maakt de schema’s?
2 Maak een draaiboek en bepaal het tijdpad
Zet de contactgegevens en afspraken in een draaiboek en bepaal het tijdpad. Bepaal het liefst
aan het begin van het schooljaar met de deelnemende scholen de datum van The Action. Later
kan wel, maar is soms lastiger in het jaarprogramma in te passen. Met het benaderen van organisaties en kerken kan drie à vier maanden van tevoren gestart worden. In Bijlage A is een voorbeeld van een draaiboek opgenomen.
3 Welke scholen (voortgezet onderwijs/ ROC? …) doen mee?
Benader scholen het liefst aan het begin van het schooljaar met de vraag of zij mee willen doen
en stel een datum vast. ROC’s vinden The Action bijvoorbeeld waardevol als invulling van hun
identiteit, kennismaking met het werkveld of als invulling voor het vak burgerschap. Bij een
school voor voortgezet onderwijs fungeert The Action als afsluiting voor 6 VWO van het vak Godsdienst en Levensbeschouwing. Van een andere school deden derdeklassers mee (14/ 15-jarigen)
met het oog op maatschappelijke bewustwording. Wanneer een jongere leeftijdsgroep meedoet
vereist dat meer zorg bij de keuze van kerken en organisaties.
Overleg ook met de scholen over de kick-off – voorbereiding – en kick-out – verwerking – van
The Action. Sommige scholen vragen vooraf aan de leerlingen om een aantal vragen te bedenken
voor de kerk en/of organisatie waar zij naar toe gaan. Dat levert vaak boeiende gesprekken op
bij kerk en organisatie. In bijlage B staat een mogelijke opzet van de kick-off. Wat betreft kickout: de ene school vraagt een reflectieverslag, de ander een creatieve verwerking zoals een presentatie, collage, filmpje of flyer. In bijlage C is een voorbeeld hiervan te vinden.
4 Welke kerken en organisaties kunnen benaderd worden en wat wordt van hen verwacht?
Maak een lijst met kerken en organisaties en de contactpersonen die benaderd kunnen worden.
Benader kerken en organisaties vanaf drie tot vier maanden voor The Action.
Afhankelijk van het aantal kerken en jongeren, maar ook de mogelijkheden van de kerken bezoeken groepjes van 10 – 30 jongeren de kerk. Het programma in de kerk kan bestaan uit een rondleiding bijvoorbeeld langs kruiswegstaties en/of een gesprek en duurt ongeveer 45 minuten. In
de kerk wordt onder andere ingegaan op de vraag hoe de kerkelijke gemeenschap toeleeft naar
Pasen, wat de gebruiken zijn in de veertigdagenperiode én wat de kerk voor de samenleving doet
(diaconie/caritas). Omdat veel jongeren zelden een kerk van binnen zien, is het belangrijk om
met concrete voorbeelden te komen en open te staan voor de vragen (en soms ook vooroordelen) die jongeren hebben. Evangeliseren is nadrukkelijk niet de bedoeling omdat dit eerder weerstand dan begrip bij de jongeren oproept.
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Reacties van jongeren
“In het begin dacht ik wat een oude mensen,
maar later dacht ik wat zijn ze actief voor de
samenleving! Dat had ik niet verwacht.”
“Het bezoek aan de kerk heeft mij een ander
beeld van de kerk gegeven. Zelf kom ik niet of
nauwelijks in aanraking met de kerk, dus ik
had vooral het beeld dat met name strenge
mensen en ouderen bij de kerk zaten. Bij deze
kerk zag ik dat het eigenlijk ook heel hip en
modern kan zijn. Dat vond ik erg leuk om te
zien! Ik vond het ook erg leuk om te zien en te
horen wat die kerk allemaal doet. Ik denk dat
als ik gelovig zou zijn of later zou worden, deze
kerk mij erg leuk lijkt en ik hier mij zeker bij
zou aansluiten!”

“Het bezoek aan de kerk was voor mij een beetje
vreemd in het begin. Ik vond het echt een mooie
kerk! Later zijn we met de groep langs het lijdensverhaal gelopen, dit staat geschilderd op de
muren van de kerk [kruiswegstaties in RKkerk]. Dat vond ik erg mooi dat we dit zo deden
met de groep. We kregen een boekje en er werd
uitleg geven over de schilderingen. Voor wat het
toen was en wat het voor ons nu betekent.”
“Bijzonder hoe deze kerk zich inzet voor prostituees”
“Het leuke vond ik dat de mensen van de kerk
open ingingen op onze vragen en ook eerlijk
waren als ze vragen over euthanasie en homoseksualiteit lastig vonden”

Wat betreft sociaalmaatschappelijke organisaties of werkgroepen zijn er heel veel mogelijkheden. Kern van het verhaal is hoe deze organisatie of werkgroep omgaat met de kwetsbare
(lijdende) mens, hoe deze persoon geholpen wordt om op te staan uit zijn of haar situatie,
maar ook wat de jongere voor de ander kan betekenen en hoe de jongere zelf in actie kan
komen. Bij sommige organisaties komt de jongere zelf in actie door bijvoorbeeld afval te rapen, een tuintje op te knappen, een lunch verzorgen, bingo met ouderen, enz. Bij andere organisaties krijgen ze een presentatie en/of doen ze een spel, lopen door de wijk om de sociale
problematiek te leren zien of gaan ze in gesprek, bijvoorbeeld aan de hand van stellingen.
Deze groepjes bestaan uit gemiddeld 5 à 10 jongeren. Een bezoek aan een organisatie duurt
1 tot 2,5 uur en is afhankelijk van de soort activiteit: in actie of presentatie en gesprek.

In gesprek met een Marokkaanse vrouwengroep over omzien naar elkaar vanuit de islam.

In gesprek met jonge Eritreeërs over vluchten, inburgeren en je
plek in Nederland vinden.

Voorbeelden
Inloophuizen voor bijvoorbeeld dak- en thuislozen, de dagopvang van het Leger des Heils, sociale wijkteams, straatpastoraat, voedselbank, mantelzorg, bewonersbedrijven, jeugdhulp,
COC, Vluchtelingenwerk of projecten via St. Present, die vooral praktisch van aard zijn.
Rondleiding en gesprek op een agrarisch bedrijf met de werkgroep Kerken en Landbouw, bezoek aan geestelijk verzorger Penitentiaire Inrichting. Presentatie over het hospice, schuldhulp- of budgetmaatjes, vredeswerk (vredesborden maken), Exodus Support, werkgroep geloof en homoseksualiteit.
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Arm en Rijkspel1 spelen en gesprek hierover, bezoek in tweetallen aan ouderen om aan de
hand van gesprekskaartjes2 in gesprek te gaan over lijden en geloof, bezoek aan de moskee
om te horen hoe binnen de islam met lijden omgegaan wordt en wat zij voor de samenleving
doen.

De Stadswerf biedt beschermde werkplekken voor mensen De Groene Apotheek zoekt verbinding tussen mensen, helpt de
kwetsbare mens en draagt bij aan duurzaamheid
met een (tijdelijke) arbeidsbeperking

Reacties van jongeren en organisaties
“De indruk die ik gekregen heb van de organisatie is dat ze erg liefdevol naar elkaar zijn. De
verpleging neemt tijd om met de ouderen te praten. Ik vind het mooi om te zien hoe gehecht de
ouderen zijn aan de verpleging. De verzorging
kende iedereen bij naam. En ook de ouderen leken erg blij met elkaar.”
“De indruk die ik heb gekregen van de organisatie is erg goed. Het lijkt mij een mooie organisatie om bij te werken. Je krijgt met allemaal
verschillende situaties te maken en ook kunnen er situaties erg heftig zijn. Maar ook vond
ik het mooi om te horen dat de organisatie ‘wat
dan ook’ de ouders er altijd bij betrekken, maar
wel onder begeleiding van professionals. Als er
mishandeling plaats vindt, is dat erg heftig en
kan dat niet goed zijn voor het kind, Toch wil
jeugdhulp dan dat de ouders het kind toch af
en toe spreken in een kamer waarbij iemand
van jeugdhulp bij is. Als ze mij zouden vragen
of ik ambassadeur zou willen zijn voor deze organisatie, zou ik graag veel activiteiten willen
organiseren. Waarbij ik vooral de aandacht wil
voor elk kind die het moeilijk heeft.”

1
2
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Vanmorgen kregen we [ouder echtpaar] bezoek
van drie jongens. Alle drie eindexamen Atheneum. Het waren weer mooie gesprekken....
B.v. de vragen: als ik iemand ken die verdriet
heeft na een overlijden dan.... En de kerk helpt
mensen in nood door. Zij maken mee dat in
hun buurt of familie een verlies wordt geleden
en vertellen dan zo open wat ze zullen betekenen. Weten dan ook dat luisteren belangrijk
is.
T.a.v. de kerk: weten niet wat er naast de vieringen allemaal gebeurt op diaconaal gebied en
vonden dit zo mooi om te horen. Alle drie waren
nl. niet echt kerkelijk betrokken, dat kan ook!
Wij en zij hebben het een mooie morgen gevonden.”
Voor ons was het ook weer geslaagd. Ik denk
dat de bewustwording ook bij ons is gelukt. We
merkten dat een aantal studenten en leerlingen schrokken van het feit dat niet iedereen
zomaar vrienden heeft en dat ook onder jongeren eenzaamheid is. Het heeft ze wel aan het
denken gezet.”

Meer informatie over het Arm en Rijkspel is verkrijgbaar bij Solidair Friesland
Voorbeelden van gespreksvragen zijn te vinden in bijlage D

5 Uitvoering en evaluatie
Op basis van de aanmeldingen wordt een schema gemaakt waarop de contactgegevens van
de kerk en de organisaties genoemd staan en de aantallen jongeren per kerk/ organisatie. Dit
schema met de indeling vergt vaak behoorlijk wat tijd. Er moet rekening gehouden worden
met het gegeven dat de jongeren vaak van de kerk naar de organisatie moeten lopen. Het is
handig om dit schema bij de kick-off af te hebben, zodat de jongeren kunnen kiezen/ ingedeeld
worden.
Tijdens The Action is het wenselijk dat ten minste een van de organisatoren telefonisch bereikbaar is. Na The Action is het goed om te evalueren met de scholen, maar ook om reacties
van de kerken en organisaties terug te krijgen met lessen en tips voor een eventuele volgende
editie van The Action.

Tips
- Maak gebruik van een diaconaal platform, plaatselijke raad van kerken, enz. bij het benaderen van kerken (diakenen, predikanten, voorgangers of pastores) en eventueel als medeorganisator. Ook hebben zij vaak contacten met organisaties.
- Betrek St. Present bij de organisatie. Zij hebben vaak veel contacten en kunnen ook praktische activiteiten regelen zoals tuintje opknappen, huis opruimen, lunch verzorgen, met ouderen naar de markt, enz.
- Een soortgelijke opzet kan ook op een avond voor kerkelijke jongerengroepen en studenten
georganiseerd worden. Eventueel voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd. In Leeuwarden zijn hiermee goede ervaringen opgedaan.
- Verzorg een aardigheidje voor de kerken en organisaties als blijk van waardering of dank.
Denk bijvoorbeeld aan een doosje of zakje paaseitjes of een zakje bloemenzaad met een
bedankkaartje. Vraag de groepjes jongeren om dit bij het afscheid aan de kerk of organisatie te geven.
- Het logo van The Action is vrij te gebruiken.
- De presentatie voor de kick-off en meer informatie is aan te vragen via theactionleeuwarden@gmail.com of verkrijgbaar bij Caroline Doelman, Solidair Friesland (T: 058 2130046,
E: cdoelman@solidairfriesland.nl) of de pastores Germa Kamsma en Lysbeth Minnema,
Sint-Vitusparochie (T: 058 2120984, E: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl).

Een schilderij maken met een bewoon- Cursisten van de inburgeringscursus en leerlingen ROC werken samen in de wijk.
ster van een woonvorm voor mensen
met een beperking.
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Bijlage A Draaiboek
Organisatie/coördinatie:
[naam]
Verwacht aantal deelnemers: [aantal en naam school/opleiding]
Locaties:
Diverse kerken in [plaats]
Diverse organisaties in [plaats]
Data en tijden:
….
Versie (nummer, datum, door wie):

CONTACTGEGEVENS
Organisatoren:
Deelnemers: scholen, kerken, organisaties

PROGRAMMA
Week voorafgaand aan The Action – Kick-off
- Presentatie gezamenlijk of per klas
- Inhoud: wat is de bedoeling, waar ga je naar toe?
- Eventueel: in groepjes voorbereidende vragen laten maken voor kerk en organisatie
The Action op …..
xx:xx – xx:xx uur
xx:xx – xx:xx/xx:xx uur

bezoek aan kerken (± 10 à 30 jongeren per kerk, ca 45 minuten)
bezoek aan organisaties (± 5 à 15 jongeren per organisatie, ca 1 à 2,5 uur).
Tijdsduur bij organisatie is afhankelijk van activiteit. Gesprek bij een organisatie is korter dan bijvoorbeeld ergens koken of ‘klussen’.

Verwerking – Kick-out
Vorm is afhankelijk van de school. Een reflectieverslag schrijven, een muurkrant of presentatie maken,
enz. Direct na afloop van The Action of op een later moment, thuis of in de klas.
Periode

Actie

Wie

Opmerkingen

September
(of januari)

Data en tijden vastleggen

Let op: wanneer Pasen
vroeg valt, op tijd beginnen

Lijst deelnemende kerken en organisaties maken
Kerken en organisaties werven en vastleggen

Organisatoren en
scholen
organisatoren
organisatoren

Pr-plan maken
Opzet Kick-off maken
Opzet maken voor verwerking

organisatoren
organisatoren
scholen

Overzichtsschema scholen, kerken, organisaties
Presentjes voor kerken en organisaties
Kick-off
Bevestiging naar kerken en organisaties

organisatoren
vrijwilligers

Persbericht versturen
THE ACTION

organisatoren

Bedankmail naar kerken, organisaties, …
Evaluatie

organisatoren

Januari maart
Maart

Maart/april
Week voor
The Action
[Datum]
Na Action
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Eventueel met scholen
Eventueel met organisatoren
i.s.m. scholen
1 week voor The Action

organisatoren

Wie is stand by? Telefoonnummer delen
Vragen om reflectie/ reactie
Met scholen, eventueel
nieuwe datum vaststellen

Bijlage B Kick-off
Elementen voor de kick-off
• Pasen, wat is dat ook al weer?
Inleidend: jongeren gaan meedoen aan The Action op
… Dat is in de periode voor Pasen. In klassikaal verband kan in groepjes een woordweb worden gemaakt.
Er kan ook toegelicht worden dat er verschillende associaties bij Pasen zijn.
• Wat vieren christenen met Pasen?
Verhaal van Jezus: zijn leven, vrede & gerechtigheid
Lijden en sterven: Goede Week, Palmpasen, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag
Pasen – Opstanding, leeg graf, nieuw begin
• Waarom The Action?
The Passion – laat actualiteit van lijdensverhaal Jezus zien (ook jaarlijks thema zoals je bent
niet alleen, bevrijding). The Action – sluit hierbij aan: activiteit voor jongeren om te laten zien
dat ook zij in actie kunnen komen voor de ander, de kwetsbare mens. Motto: van Passie naar
Actie.
• Programma

• Waar ga je naar toe?
Korte toelichting op de organisaties waar de jongeren naar toe gaan. De kerk wordt op basis
van de afstand naar de organisatie bepaald.
• Afronding
Jongeren kunnen zelf kiezen waar ze naar toe willen of de docent deelt de jongeren in.
Eventueel kunnen de jongeren in groepjes vragen opstellen voor de kerk en organisatie waar
ze naar toe gaan.
Afspraken maken (op tijd aanwezig, verwerking, enz.)
Eventueel presentje als dank voor kerk/ organisatie meegeven.
Solidair Friesland heeft voor de kick-off een PowerPoint gemaakt, die opgevraagd kan worden.
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Bijlage C Kick-out
Voorbeeld: verwerkingsopdracht van ROC Friese Poort
Je hebt in het kader van The Action een kerk en een organisatie bezocht.
Ter afsluiting hiervan maak je in je groepje een digitale folder over je bezoek aan een kerk en
schrijf je een individueel eindverslag over je bezoek aan de organisatie.
Wat moet er terugkomen, verwerkt worden in het verslag?
•
•
•
•
•
•
•

Welke organisatie je hebt bezocht.
Beschrijf de activiteit(en) die deze organisatie aanbiedt en of organiseert.
Voor welke doelgroep wordt de activiteit aangeboden?
Welk effect heeft de activiteit op de doelgroep?
Op welke manier wordt de doelgroep in hun ‘eigen kracht’ gezet?
Wat is de indruk die jij hebt gekregen van de organisatie (geef uitleg bij je antwoord)
Stel je voor dat de organisatie jou zou vragen of jij voor één week hun ambassadeur zou
willen zijn. Op welke manier zou jij dan aandacht vragen voor de organisatie?

Ter evaluatie geef je in je verslag ook antwoord op:
•
•

Wat betekent voor jou het begrip ‘lijdensverhaal’.
Wat heeft het bezoek aan de kerk en de organisatie je opgeleverd?

Ik wil jullie bedanken voor je bijdrage aan dit project. Jullie inzet en enthousiasme dragen bij
aan het feit dat kerken en organisaties graag hun deuren voor jongeren openzetten en met
hen in gesprek gaan over diverse onderwerpen.
Ik wens jullie veel succes!
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Bijlage D In gesprek met de ander
Vanuit kerken worden er vaak bezoeken gebracht aan mensen die ziek zijn of mensen die wat
ouder zijn. Pastor Germa Kamsma van de Sint-Vitusparochie heeft deze verwerkingsvorm gemaakt waarbij 2 of 3 jongeren op bezoek gaan bij een oudere om met elkaar in gesprek te gaan over
het leven, lijden, vreugde en verdriet, geloof en vertrouwen. Zowel ouderen als jongeren vinden het
boeiend en waardevol om een gesprek met elkaar te voeren. De gesprekskaartjes zijn een goed middel
om het gesprek op gang te laten komen. Een dergelijk gesprek kan ook met andere doelgroepen gevoerd
worden zoals vluchtelingen of mensen van andere religies of aangevuld worden met fotokaartjes.
Start met een voorstelrondje door te vertellen hoe je heet, wat je doet en iets dat jou typeert.
Ga vervolgens aan de hand van de kaartjes in gesprek met elkaar.
Voorbeelden van gespreksvragen
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Geloof betekent voor mij …

Hoop betekent voor mij …

Liefde betekent voor mij …

Lijden betekent voor mij …

Vrijheid betekent voor mij…

Pasen betekent voor mij …

Een doel waar ik voor ga is …

Wat mij in beweging zet is …

De kerk helpt mensen in
nood door ...

De kerk heeft als taak in de
maatschappij …

Religie betekent voor mij …

Ik waardeer mensen die…

Religieuze feestdagen betekenen voor mij …

Voor welke doelgroep zet jij
je het liefst in?

Ik breng anderen in beweging door …

Als ik iets in de wereld kan
veranderen dan ...

Als ik iets doe, vind ik het belangrijk dat …

Een leuke manier om gastvrij
te zijn is …

Als ik het even niet meer zie
zitten praat ik met …

Wat helpt jou om je angst/
bezorgdheid te overwinnen?

Als ik iemand ken die verdriet heeft na een overlijden
dan …

