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Organisatie 

Per 31 december 2016: 

 

Er is een bestuur van vier personen:  

Voorzitter            :  Wim van der Laan 

Penningmeester    :  Ton Hulspas 

Secretaris             :  Bart Stienen 

Leden      :  Hans Notten 

 

Werkzaam: 

Christel Prins ( 6 uur) en Nelleke de Kruik tot 1 september 2016 (18uur) 

 

Al meer dan 40 jaar is ’t PGCJ een zelfstandige opererende organisatie 

die voor scholen, instituties, organisaties, kerken e.d. op projectbasis 

werkt. 

 

Per activiteit zijn er wisselende aantallen vrijwilligers. 

 

 



Plannen voor 2017 

 

Voortgang van een aantal lopende projecten. 

 

Voor het komend jaar wordt het project ‘Zinspeling’ geactualiseerd met een nieuwe cast. 

Door een verandering in de opleiding van de spelers zijn zij één schooljaar beschikbaar. 

Mede daarom wordt er een video opname gemaakt van de voorstelling. Deze zal ook ingezet 

worden bij groepen jongeren om aanzet te geven tot gesprek over zingeving.  

 

The International Award-  Traject – welzijnskoepel - Maastricht gaat door met meer 

jongeren!  Het aantal jongeren dat meedoet bij het UWC in Maastricht groeit! 

 

Uit de brainstorm rond het thema “Zingeving” is een nieuw project ontstaan: Zin in Leven. 

Hierin participeren een aantal mensen vanuit verschillende organisaties, eerdere werktitel 

Rolduc beraad. Door de deelnemers is een brief opgesteld en aan de Gouverneur gestuurd. 

Deze brief is door hem en een aantal werkgroep leden besproken.  Er is een projectplan 

geschreven, dit sluit aan bij de sociale agenda van de Provincie Limburg, waar het gaat over 

Positieve Gezondheid. Er worden diverse fondsen aangeschreven om de plannen te kunnen 

realiseren.  

Vooruitlopend op het besluit van de provincie om de subsidie aan ’t PGCJ te beëindigen, 

wordt een aantal activiteiten afgebouwd of gekeken naar een andere constructie om verder 

te kunnen gaan. 

 

JAARVERSLAG 2016 

 

1. The International Award for Young People. 

Er zijn scholen en organisaties in Limburg actief met The Award. 

Op het United World College in Maastricht zijn leerlingen bezig met de Award. Daar zijn dit 

jaar twee feestelijke uitreikingen geweest. 

Bij de welzijnskoepel Trajekt in Maastricht waren vier jongeren met The Award klaar. Zij 

hebben een bronzen Award ontvangen,  aan begin van het jaar. 

Er zijn in Limburg dit jaar 23 gouden, 20 zilveren en 16 bronzen Awards uitgereikt. 

Daarnaast is een van onze vrijwilligers ook betrokken bij het landelijk werk van The Award for 

Young People. Uitreikingen van bronzen, zilveren of gouden Awards; het zijn presentaties 

van wat de jongeren gedaan en geleerd hebben. Het zijn iedere keer weer hele feestelijke 

momenten waarop ouders, begeleiders, docenten en jeugdwerkers met trots kunnen kijken 

naar de jongens en meisjes die een prestatie geleverd hebben. Heel vaak een geweldige 

prestatie!  Naast schoolwerk en sporten, hebben zij tijd weten te vinden voor een nieuwe 

uitdaging, tijd weten te maken om iemand te gaan helpen of ergens een tuin te 

onderhouden, tijd gevonden om een paar dagen op expeditie te gaan. Bij de uitreikingen 

krijgen we de verhalen te horen over lopen met een te zware rugzak, verdwalen in koude of 

bij regen, maar ook verhalen over vriendschap en lol en mooi weer en mooie natuur. 



Sommige verhalen gaan over ver weg, sommige over dichtbij, maar waar ze ook over gaan: 

de uitdaging is aangegaan en de award is echt verdiend! 

Het afgelopen jaar zijn er uitreikingen geweest in Maastricht, Helmond, Bergen, Amsterdam, 

Voorschoten, Almere, Den Bosch en Middelburg. 

 

2.  Carrousel  

 

In december 2015 zijn er activiteiten geweest rond de landelijk actie Serious  Request, die 

was in Heerlen. Er zijn diverse activiteiten geweest waaraan veel jongeren en vrijwilligers 

hebben meegewerkt. Samen hebben zij veel geld ingezameld voor de Rode kruisactie. Begin 

2016 werd hierop teruggekeken en werden de diverse activiteiten geëvalueerd.  

 

 

3. Heilige huisjeswandeling 

 

Er is een Heilige Huisjeswandeling geweest in Roermond op 24 april 2016. De wandeling 

voerde vanaf de Fatih Moskee langs de Joodse Synagoge aan de Hamstraat naar de 

Munsterkerk. Het thema van de wandeling was Rituelen. Vrijwilligers gaven op locatie uitleg 

over de verschillende rituelen. Na afloop was er thee in de Moskee. Een groep van 10 

personen liep mee bij de wandeling.  

 

                                
 

In augustus is er een fietstocht geweest. Deze voerde langs een Sri Lankaanse tempel van de 

Hindoegemeenschap in Roermond, de Michael kerk in Herten en de Priorij Thabor in Sint 

Odiliënberg. Ook hier was het thema Rituelen. Het PGCJ maakte deel uit van de werkgroep 

die deze activiteit heeft voorbereid, hierbij werd samengewerkt met vrijwilligers van de 

diverse geloofsgemeenschappen. 

 

4. Dag van de Rechten van het Kind 

 

’t PGCJ maakte deel uit van de werkgroep Rechten van het Kind, die dit jaar de dag van de 

Rechten van het Kind in Gulpen succesvol heeft georganiseerd.                                                    

In de werkgroep participeren naast ‘PGCJ: XONAR, SJSJ, Gastenhof, Traject 

welzijnsorganisatie Maastricht en Heuvelland, Galaxy Gulpen, Scholengemeenschap 



Sophianum (Gulpen) en Sintermeertencollege (Heerlen)                                                                                                                                            

Thema op deze dag, die dit jaar voor de 19e keer werd georganiseerd, was:  Vrij zijn doe je 

samen. 

Op 20 november wordt wereldwijd aandacht besteed aan de Dag van de Rechten van het 

Kind.  In 1989 is in de Verenigde Naties een verdrag aangenomen waarin basisrechten van 

kinderen  vastgelegd zijn. De bekendste zijn het recht op onderdak, voedsel, onderwijs  en 

medische zorg. 

Maar er is meer.  Doel van al die rechten  is dat kinderen tot hun recht komen, uit kunnen 

groeien tot wie ze in wezen zijn. Om dit te bereiken is het van belang dat naar kinderen en 

jongeren geluisterd wordt, naar wat zij vinden over onderwerpen die op hen betrekking 

hebben. Het is noodzakelijk dat ze betrokken worden bij ontwikkeling en uitvoering van 

beleid dat rond hen uitgestippeld wordt.  

Met andere woorden, kinderen en jongeren en hun inbreng moeten  serieus genomen 

worden. 

Bewust is er voor gekozen om samen met andere organisaties deze dag vorm te geven. Zo 

kunnen jongeren vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en leren waarderen.  

 

In de Toeristenkerk in Gulpen werd eerst gezamenlijk bij dit thema stilgestaan. Daarna kreeg 

het thema in verschillende workshops vorm.  Muzikale omlijsting werd verzorgd door 

leerlingen van Sophianum. 

Samen een lichtschilderij of graffiti maken, op de jambé  trommelen, speksteen bewerken tot 

sieraad, hapjes maken voor elkaar of met elkaar sportief in beweging zijn. Dit alles staat of 

valt met de bereidheid elkaar te ontmoeten, er samen energie in te stoppen, van elkaar te 

leren en te genieten. 

 

 

5  Platform Levensbeschouwing 

 

 Dit platform is opgegaan in het project Zingeving Rolducberaad (zie 10) 

 

6 Commissie Grootschalige activiteiten 

 

Deze activiteit wordt in 2016 niet meer ondersteund door het PGCJ. 

 

7 Kleurrijk Limburg 

 

Maastricht in Dialoog. In Maastricht is een serie dialoogtafels geweest met als thema: Vertel 

me wie je bent. Het PGCJ werkte hier samen met het Mondiaal Centrum en de Commissie 

Integratie en Mondialisering. 

 

Het Interreligieus Platform Sittard –Geleen organiseerde een themabijeenkomst over   

‘Weerbaarheid tegen radicalisering’. Cherif Al Maliki, expert in deradicalisering en polarisatie, 

hield een lezing. Daarna was er gelegenheid tot gesprek olv. Jan de Koning. Het was een 

zinvolle bijeenkomst, waarbij 45 mensen aanwezig waren.  

 



8 Begeleiding plaatselijke of regionale organisaties 

Er is overleg geweest  met de Classis Limburg  over de mogelijke voortgang van de Carrousel 

en de begeleiding van de plaatselijke gemeenten, wat betreft het jeugd- en jongerenwerk. 

Dat waren activiteiten waarin het PGCJ een voortrekkersrol had. De Classis hecht belang aan 

de voortgang van het jeugd- en jongerenwerk. Er worden wegen gezocht hoe dit in te vullen. 

Er is een jeugdwerkersoverleg geweest. Hierin participeerden de vrijwilligers van het 

plaatselijk jeugdwerk. Er werden ideeën en materiaal uitgewisseld. Ook werd 

geïnventariseerd of er in de toekomst behoeft is aan ontmoeting en overlegmomenten. De 

uitkomst hiervan werd teruggekoppeld naar de Classis. 

 

 

9 Theaterproject  Zinspeling  

In opdracht van en in samenwerking met het PGCJ hebben 5 studenten drama van het ROC 

Arcus in Heerlen samen met een regisseuse weer een nieuwe voorstelling gemaakt. Op een 

speelse manier komen hierin alledaagse situaties uit het leven van jongeren voorbij: heel 

verschillende jonge mensen laten zien hoe zij in het leven staan, wat hun leven ‘zin’ geeft en 

welke keuzes ze daarbij maken. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn het gebruik van 

sociale media, roken, pesten, groepsdruk,  vooroordelen, vluchtelingen, vriendschap. Het is 

een voorstelling door jongeren voor jongeren. De voorstelling loopt nu voor het vierde jaar. 

Het stuk wordt steeds weer geactualiseerd en aangepast bij de groep acteurs. Dit jaar nieuw 

is  een stukje over depressiviteit, zo willen we aansluiten bij een ander project waar het PGCJ 

in participeert: Zin in Leven. 

Wij werken in schooljaren en met eindexamengroepen, dus de cast wisselt halverwege het 

kalenderjaar. 

De voorstelling is speciaal gemaakt voor scholen voor voortgezet onderwijs. Een aantal 

scholen heeft inmiddels gebruik gemaakt van deze aanbieding. Bijvoorbeeld in het 

lesprogramma bij CKV, Maatschappijleer of Levensbeschouwing. Duur van de voorstelling is 

een lesuur, inclusief nagesprek met de klas. Hiervoor is ook een lesbrief beschikbaar. . 

Behalve op scholen is de voorstelling ook bij een aantal jongerengroepen gespeeld. 

Tijdens de diverse voorstellingen hebben 130 jongeren het stuk gezien. 



 

      10.   Zingeving Rolducberaad 

 

Het Platform levensbeschouwing is onder een nieuwe naam verder gegaan met een project 

rond zingeving.   

De doelstelling van het platform is elkaar leren kennen en ontmoeten, uitwisseling van wat 

allemaal gedaan wordt, samenwerken waar mogelijk, witte vlekken ontdekken en 

dubbelingen tegengaan. Een bijkomende doelstelling is tijdsbesparing door alle organisaties 

tegelijk uit te nodigen en niet met iedereen apart om de tafel te gaan zitten. Hoe vindt 

samenwerking plaats?  Deelnemende organisaties aan dit Platform zijn: Stillstaan (Sittard) 

Stichting ‘t Groenewold en Home Plus (Venlo), Dienst Kerk en Samenleving ( Bisdom 

Roermond),  Janusz Korczak Stichting Zuid Limburg, Stichting Jeugdhulp Sint Jozef( Cadier en 

Keer), Stichting  CLiC – Clienten Centraal in Jeugdhulp ( Sittard), Zingeving (Landgraaf)  en ’t 

PGCJ (Roermond) 

 

Het Platform is een rondetafel – conferentie waarbij ieders expertise voorop staat. Het gaat 

hier om uitwisseling van kennis en ervaring. Het op de hoogte brengen van ieders 

werkzaamheden op het terrein van levensbeschouwing en zingeving met betrekking tot 

jongeren is onderwerp van gesprek. Door in dit platform een initiërende en leidende rol te 

spelen wil ’t PGCJ bijdragen aan het besef dat levensbeschouwing en zingeving richting geven 

aan ons gedrag, ons doen en laten.  

 

Project ‘Zin in Leven!’  

Vanuit bovengenoemd platform, is het project ‘Zin in Leven!’ ontstaan:  

Zelfdoding is doodsoorzaak nummer 1 bij jongeren tussen de 15-25 jaar. Ook stijgen de 

laatste jaren gevoelens van depressie en eenzaamheid schrikbarend bij jongeren. Negen 

professionals uit bovengenoemd Platform Levensbeschouwing hebben de handen 

ineengeslagen en ontwikkelen een methodiek om professionals en vrijwilligers die met 

jongeren werken, gevoeliger te maken voor vragen rond zin- en betekenisgeving. Zo kunnen 

zij dit op hun beurt weer doorgeven aan jongeren. Als zij zingeving en levensbeschouwing 

een plek kunnen geven in hun leven, heeft dit een belangrijke, positieve invloed op hun 

gezondheid. Deze methodiek sluit aan bij de provinciale visie op ‘Positieve Gezondheid’ van 

dr. Machteld Huber, waarbij zingeving een centrale rol speelt. Ook de GGD, GGZ en ‘De 

Gezonde School’ werken mede vanuit deze principes van ‘positieve gezondheid’. 

 

Miniconferentie ‘Zin in Leven!’ 

Op 23 september 2016 zijn, bij het afscheid van Nelleke de Kruik van ’t PGCJ,  alle relaties van 

’t PGCJ en betrokkenen bij het project ‘Zin in Leven!’ uitgenodigd voor een miniconferentie in 

Maastricht.   

Hier sprak o.a. Tom Kniesmeijer, initiator van de TrendRede: een initiatief van 13 

professionele trendwatchers. Jaarlijks kaderen en clusteren ze de actualiteit in thema’s en 

tonen Nederland daarbij een uitgelicht pad richting de toekomst. Tijdens de mini-conferentie 

werd door de spreker vooral gefocust op de ontwikkelingen op het gebied van zin- en 



betekenisgeving. Daarmee werden inspirerende handreikingen gedaan voor het werk van de 

genodigden,  in hun zin- en betekenisgevende begeleiding van jongeren.    

Daarnaast spraken ook de directeuren Hetty Belgers en Jet Dekkers, samen met hun 

leerlingen van de Synergieschool in Roermond. Zij gaven een zeer bevlogen 

praktijkvoorbeeld van hoe zin- en betekenisgeving te betrekken bij het onderwijs van de 

toekomst aan kinderen. 

Ten slotte heeft Aafke Vermeijden, als deelnemer aan het project Zin in Leven!,  de 

aanwezigen begeleid in een praktische oefening in ‘aandacht voor de ander’, als bouwsteen 

van  ons project. 

 

  
 

Hoe kun je, ook zonder woorden, de verbinding zoeken met elkaar? Zij trakteerde de 

aanwezigen op haar verrassende aanpak!     

  

11. Geloven versie 2.0. 

Deze documentaire, die in 2011 gerealiseerd werd, wordt nog steeds verspreid op scholen en 

bij geloofsgemeenschappen. 

 

Daarnaast zijn er de niet-speerpunt gebonden activiteiten zoals: 

• Bestuursvergaderingen ’t PGCJ 

• Contact met de Provincie Limburg 

• Vergaderen 

• Administratie 

• PR 

• Studie van nieuwe publicaties op het gebied van levensbeschouwelijk jeugd- en 

jongerenwerk 

 


