Paal 13

Kinder- en
tienerpastoraat
Probleemstelling

V

eel kinderen lij den in st ilt e. Ze zien in hun eigen
om geving geen kans iet s kwij t t e kunnen over zichzelf. Ze
hebben hulp nodig van volwassenen, zeker als ze in de
problemen zitten.
Ook kinderen uit christ elij ke gezinnen lopen wel eens vast .
Voornaam st e oorzaken van problem en bij kinderen en
tieners zij n: gepest worden op school en de echt scheiding
van hun ouders.
Om aan kinderen en t ieners van de CGK- Leeuwarden een
luist erend
oor
t e bieden is door een groepj e
gemeenteleden dit kinder- en tienerpastoraat opgezet.

Doelstelling

D

e leden van Paal 13 zien het als hun taak om vanuit een
christ elij ke overt uiging en de liefde van Jezus Christ us
past oraat t e bieden aan kinderen en t ieners t ot en m et de
leeftijd van ongeveer 17 jaar.
Door te luist eren, begrip t e t onen en event ueel concreet
hulp te bieden willen zij het kind of de t iener op weg
helpen .

Praatpalen

H

et kinder- en t ienerpast oraat in de CGK- Leeuwarden
heeft de naam Paal 13 gekregen. Deze naam is gekozen
naar aanleiding van Paal 13 op het st rand van Am eland.
Een strandpaal is een oriënt at iepunt , een punt waar j e
even kunt rusten en op adem kunt komen. Van hieruit kun
je verder je richting bepalen.
De leden van Paal 13 zien het als hun taken:
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Presentie: er t e zij n als praat palen voor kinderen en
tieners van de gem eent e. Bij hen kunnen ze hun verhaal
kwijt.
Doorverwijzing: in com plexe sit uat ies zal er - indien
nodig - doorverwezen worden naar professionele
hulpverlenende
inst ant ies.
Na
signalering
van
terugkom ende onderwerpen in het past oraat aan
kinderen en t ieners zal dit doorgegeven worden aan de
(wij k) predikant ( en) . Zij kunnen - door m iddel van b.v.
de prediking - hiervoor aandacht vragen van de
gem eent e m et het doel deze in gezin en gem eent e
bespreekbaar te maken.

Privacy

A

an de ouder( s) zal worden uit gelegd wat het kinder- en
tienerpast oraat inhoudt, m aar zij zullen niet direct
betrokken worden binnen het pastoraat van Paal 13.
Het zal duidelij k zij n dat de privacy van het kind en de
tiener gewaarborgd zij n. De leden van Paal 13 verklaren
nadrukkelij k dat zij zich zullen houden aan de zwij gplicht
over personen en zaken welke in hun werkgroep
besproken worden.
Uit eindelij k
funct ioneert
verant woordelij kheid
van
CGK-Leeuwarden.
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Informatie
Plan van opzet voor kinder- en t ienerpast oraat in de
CGK-Leeuwarden
Zie
de
Gem eent egids
contactadressen

CGK- Leeuwarden

St icht ing Chris,
www.chris.nl
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t
Spijker-Koster, Praat paal - een prakt ische handreiking
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Toerusting wijkteams

Paal 13 - 2

