Uitnodiging
voor de kerkelijke gemeenten van Oldebroek en Wezep

Aftrapavond project ‘Nuchter over Alcohol’
Datum: D.V. 4 maart 2015
Plaats: Heidepad 81, Wezep (Jeugdhonk Vredeskerk)
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Waarom?
Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor jonge mensen, tegelijkertijd
merken we dat er in onze omgeving wel veel alcohol wordt gedronken op
jonge leeftijd. Om zowel jeugd als volwassenen meer bewust te maken
van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik en om handvatten aan te
reiken hoe men op een goede manier dit onderwerp aan de orde kan stellen, organiseren wij met steun van de gemeente Oldebroek dit project.
Kerngedachte achter dit project is dat het gesprek het beste werkt, wanneer het onderwerp op verschillende plekken in de gemeente aan de orde
komt. Binnen het jeugdwerk, maar ook in jeugdcommissies, in de kerkenraad, bij ouder- en bijbelgroepen en natuurlijk thuis.
Dit project geeft u materiaal in handen waarmee u, in een voor uw gemeente geschikte periode, dit onderwerp breed aan de orde kunt stellen.

Voor wie?
Deze aftrapavond is daarom bedoeld voor ambtsdragers, jeugdwerkleiders,
ouders, en de leiding van
verschillende clubs, verenigingen, kringen en bijbelstudiegroepen.

Programma
1. Informatie project Nuchter over Alcohol
2. Feiten & cijfers over alcohol
3. Vervolgens gaan we in groepen uiteen:
- Jeugdwerkleiders: aanreiken van handvatten om preventief te handelen
en om alcoholmisbruik te signaleren. Daarnaast praktisch aan de slag
met het voor het jeugdwerk gemaakte programma*.
- Ouders en kringleden: aanreiken van handvatten om preventief te handelen en om alcoholmisbruik te signaleren. Ook in deze groep gaan we
concreet aan de slag met het aangereikte materiaal*.
- Kerkenraadsleden en leden jeugdcommissies: aanreiken van handvatten om beleid te maken omtrent alcohol, en het project gemeentebreed
te begeleiden.
4. Terugkoppeling

Kosten
Deelname aan deze avond is, evenals het gebruik van
de programma’s,
geheel kosteloos.

Opgeven
Opgave vooraf is niet verplicht; u kunt dus altijd op het laatste moment beslissen om alsnog te komen. Maar voor ons is het natuurlijk wel plezierig om een
indicatie van de verwachte opkomst te hebben. Wanneer u dus weet dat uw
gemeente vertegenwoordigd zal zijn en met hoeveel personen, wilt u dat dan
even aan ons laten weten. U kunt dat doen op c.j.kolijn@wxs.nl.

Hartelijke groet,
Namens de HSJJ, YfC en het CJG,
Cor Jan Kolijn
Oranjeboomlaan 6, 8081 BW Wezep—Tel. 038-3758097—E-mail: c.j.kolijn@wxs.nl
* Programma’s / Verwerkingsbladen worden deze avond meegegeven, zodat deze gebruikt kunnen worden binnen het
jeugdwerk van 10 tot 18 jaar, op jeugdcommissies en kerkenraden, en bij de verschillende kringen en verenigingen.

