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Organisatie
Per 31 december 2015:
Er is een bestuur van vier personen:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Leden:

:
:
:
:

Wim van der Laan
Ton Hulspas
Bart Stienen,
Hans Notten

Werkzaam:
Nelleke de Kruik (18 uur) + Christel Prins ( 6 uur)
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 2016
Voortgang van een aantal lopende projecten.
Voor het komend jaar wordt het project ‘Zinspeling’ anders van opzet en met nieuwe
spelers.
The International Award- Trajekt – welzijnskoepel - Maastricht gaat door met meer
jongeren! Het aantal jongeren dat meedoet bij het UWC in Maastricht groeit!
Het Interreligieus Platform in Sittard-Geleen-Born gaat door.
Er is een brainstorm rond het thema “Zingeving” geweest met een aantal mensen vanuit
verschillende organisaties in Rolduc. Daaruit is een brief opgesteld en aan de Gouverneur, de
heer Th. Bovens, gestuurd. Na een gesprek met hem en de organisaties is besloten dat dit
een nieuw project wordt.
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.
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1. The International Award for Young People

Er zijn scholen en organisaties in Limburg actief met The Award.
Op het UWC in Maastricht hebben 48 leerlingen een bronzen Award gekregen, 55 een
zilveren en 3 een gouden. Zes leerlingen van het United World College kregen een gouden
award in Den Haag (in Centrum Nieuwspoort) bij de landelijke uitreiking in mei, van dit jaar
waar ZKH Prins Edward voor was overgekomen. Het was een jubileum: 20 jaar The
International Award for Young People, The Netherlands.

Op het Bouwens van der Boije College (Panningen) was ook een uitreiking. Daar werden 3
bronzen en 11 zilveren uitgereikt.
Bij de welzijnskoepel Trajekt in Maastricht waren vier jongeren met The Award klaar. Zij
hebben een bronzen Award ontvangen, aan begin van het jaar.
Daarnaast is een van onze medewerksters 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,
Almere, Den Haag, Den Bosch, Voorschoten, Leusden (scouting) en Middelburg.
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Er zijn 381 bronzen Awards, 226 zilveren en 67 gouden Awards uitgereikt.
2.

Carrousel

Dit jaar is er in april al een Carrousel geweest in Landgraaf met het oog op de actie van
Serious Request die dit jaar in Heerlen zou zijn. Er zijn workshops aangeboden waarmee de
jongeren geld zouden kunnen gaan verdienen. Workshops: leren dj-en, appelbollen bakken,
theater – stilstaande beelden , haken en breien van mutsen en dromenvangers maken. In
september was er een Carrousel in Venlo waarbij samenwerking zoeken centraal stond en
de acties voor Serious Request weer even in herinnering gebracht zijn. Op 20 december is er
een speciale bijeenkomst geweest rond scholing en educatie van vluchtelingen waarna het
geld aan de dj’s in het Glazen Huis is aangeboden. Door de volwassenen waren er ook acties
gehouden en vanuit de Raad van Kerken is een bedrag van € 31.615,82 aangeboden.
Hierbij zijn ca. 75 jongeren betrokken geweest.

3. Heilige Huisjes wandeling

In Roermond is weer een wandeling geweest langs Heilige Huisjes en er is een fietstocht
geweest.– in april en september - met een wisselend aantal bezoekers. In april zijn we bij de
Hindoetempel, de Minderbroederskerk en Munsterkerk geweest. Hierbij waren 12
bezoekers. In september hebben we een fietstocht gemaakt met ruim 30 personen langs het
Rozenkerkje in Asselt, klooster en Kapel in Roemrond en eindigend bij het Tempelfeest van
de Sri Lankaanse Gemeenschap bij de Hindoetempel.
Er wordt steeds afwisselend gewandeld naar en op bezoek gegaan bij de Joodse Synagoge,
de Protestantse kerk, een van de Rooms Katholiek kerken of kapellen en de Turkse Moskee.
Inmiddels doet ook de Hindoetempel mee aan de wandelingen. In de kerk, tempel of
moskee is altijd iemand die de aanwezigen vertelt wat de betreffende religie inhoudt en hoe
het gebouw daarbij wordt gebruikt. Door er een fietstocht bij te maken, kunnen ‘heilige
huisjes’ van wat verder weg bij de tocht betrokken worden en bereiken we een gedeeltelijk
nieuwe doelgroep, nl. fietsers.
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4. Rechten van het Kind

’t PGCJ maakte deel uit van de stuurgroep die dit jaar een dag in Gulpen heeft
georganiseerd. De stuurgroep bestond uit mensen van twee middelbare scholen: Sophianum
en Sintermeerten College, Jeugdzorg, Jeugdhulpverlening Xonar, Icarus, Sint Josph en ‘t
PGCJ. Er is een dag “Rechten van het Kind” opgezet die heel geslaagd was. Thema was:
Ontmoeten, verbinden, matchen. Er kwam dit keer een meisje (17 jaar oud) spreken dat een
stofwisselingsziekte heeft en een verhaal vertelde over doorzettingsvermogen en
uitdagingen aangaan: Iris van Oosterhout. Dat was heel indrukwekkend en iedereen was
muisstil. Er werd geld opgehaald voor haar Stichting ‘Stofwisselkracht’.
Er waren verschillende workshops waarbij de ca. 60 jongeren samen moesten werken. Het
is de bedoeling dat de jongeren van de scholen in aanraking komen met de jongeren uit de
instellingen en omgekeerd.
Er waren workshops : djembee, koken en bakken,
beelden maken, streetdancen en een fietstocht
maken op de (digitale) Mont Ventoux.
De burgemeester van Gulpen/Wittem, de heer Bas
van den Tillaar, opende de middag en heette ons
welkom in Gulpen/Wittem.

5. Het Rolducberaad

In januari 2015 is een groep van 12 mensen bijeen geweest in Rolduc. Zij maken zich zorgen
over het verlies aan zingeving bij jongeren. Organisaties die daarbij een belangrijke rol hebben
gespeeld zijn: ’t PGCJ, StillStaan (Sittard), ‘t Groenewold en Home Plus (Venlo), het Bisdom
(Roermond), Lava (Gelderland), Interrel.Jeugdwerk Breda, Janusz Korczakstichting, Sint
Joseph, CLiC – Cliënten Centraal in Jeugdhulp Limburg en een zelfstandige zzp-er op het terrein
van jongeren en zingeving in Limburg. De 12 personen vertegenwoordigden veel meer
mensen die op hun beurt in hun eigen organisatie weer met heel veel jongeren en
jongerenwerkers werken. De uitkomst van dat weekend was een brief aan de Gouverneur, de
heer Theo Bovens.
Er is als gevolg daarvan een gesprek geweest met de heer Theo Bovens en besloten door te
gaan met dit project. Er is tijd gestopt in het zoeken naar subsidies en sponsoren om extra
uren hieraan te kunnen besteden. Intussen is er onderzoek gedaan naar artikelen en boeken
over depressiviteit en zelfdoding bij jongeren. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met
de organisaties die meedoen aan het project.
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6. Commissie Grootschalige Activiteiten

De gelden die hiervoor gereserveerd stonden zijn ingezet bij het Rolducberaad.
7. Kleurrijk Limburg

In verschillende plaatsen in Limburg, te weten Venlo, Roermond, Sittard-Geleen, Maastricht
en Heerlen zijn activiteiten in dit kader geweest.
De plaatselijke activiteiten lopen goed.
‘t PGCJ doet zowel in de provinciale werkgroep als in een aantal plaatselijke groepen mee.
In Maastricht zijn bijv. maaltijdgroepen aan de hand van thema’s vanuit verschillende
levensbeschouwingen.
’t PGCJ heeft meegewerkt aan de dag van de dialoog in Heerlen en in Sittard-Geleen. In deze
laatste gemeente loopt de organisatie van een aantal gesprekken, in samenwerking met het
Interreligieus Platform (IRP). Voorafgaand aan de dialogen wordt ieder jaar een
interreligieuze viering georganiseerd in dit kader. Er is ook meegedaan met de burgerlijke
werkgroep en een dialoog in een verzorgingstehuis – Hoogstaete- in Sittard.
8. Begeleiden van plaatselijke of regionale organisaties

Er zijn fusies gaande in een aantal protestantse gemeenten in Limburg. Ook het plaatselijke
jeugdwerk heeft daarmee te maken. ’t PGCJ is als adviseur betrokken geweest bij de fusies
tussen de gemeenten in Parkstad, als ook bij de samenwerking van de gemeenten SittardGrevenbicht met Geleen-Beek-Urmond.
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 is speciaal gemaakt voor scholen voor voortgezet onderwijs. Een aantal
scholen heeft inmiddels gebruik gemaakt van deze aanbieding. Bijvoorbeeld in het
lesprogramma bij CKV of Levensbeschouwing. Duur van de voorstelling is een lesuur,
inclusief nagesprek met de klas. Hiervoor is ook een lesbrief beschikbaar. Behalve op scholen
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is de voorstelling ook bij een aantal jongerengroepen gespeeld. Tijdens de diverse
voorstellingen hebben 525 jongeren het stuk gezien.

10. De documentaire Geloven versie 2.0 , gerealiseerd in 2011, wordt nog steeds

verspreid op scholen en bij geloofsgemeenschappen.
Daarnaast waren er de niet- speerpuntgebonden activiteiten zoals
• Bestuursvergaderingen ’t PGCJ
• Contact met de provincie
• Vergaderen
• Administratie
• PR .
• Studie - van nieuwe publicaties op het gebied van levensbeschouwelijk
jeugd- en jongerenwerk
• Begeleiding Christel Prins door Nelleke de Kruik
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