
Wij zijn als Hervormde Gemeente Otterlo op zoek naar een 

Mentor voor mentorcatechese : Follow Me Next 
Geloven doen wij samen en staan we met elkaar in contact. Ook zijn we als leden verbonden aan 
het ambt van alle gelovigen. Waarin we naar elkaar omzien en bemoedigen in geloofsgroei. Daarom 
is het goed om over generaties heen met elkaar samen te komen. Daarom vragen we jou en u eens 
na te denken over het volgende: 

Wat houdt de methode in? 
Binnen onze gemeente maken we gebruik van de Follow Me methode vanuit de HGJB (meer info op 
www.hgjb.nl). Follow Me Next (FMN): is een vorm voor 16+ jarigen. Er worden geloofsvragen 
aangereikt, die aansluiten bij de leefwereld van jongeren en uitdagen tot het vormen van een 
persoonlijke mening. Jongeren leren hun geloof aan anderen te verwoorden. Elke les begint plenair 
met een pakkende introductie (of een gast). Deze plenaire start kan worden verzorgd door onze 
predikant/ pastoraal werker of een mentor die dit op zich wil nemen. Daarna gaan de jongeren 
uiteen in mentorgroepjes met een vaste mentor. De onderlinge relatie tussen de jongeren en de 
relatie van de mentor met de jongeren speelt daarbij een belangrijke rol. Het volledige curriculum 
bestaat uit 3 jaargangen van elk 18 lessen. Het is ‘circulair’ in die zin dat de 18 hoofdonderwerpen 
elk jaar terugkomen, steeds met een andere invalshoek of onder een ander sub thema.  

Wat vragen we? 
Wil jij met jongeren van 16+ in gesprek en een persoonlijke band vormen? Jongeren zijn zoekende, 
als mentor mogen we hen helpen en naast hen staan in hun zoektocht. Ook mag op deze 
momenten authenticiteit getoond worden door aan te geven ook zelf op zoek te zijn. De materialen 
die aangeleverd worden zijn toereikend om de avond mee in te gaan en zullen voor jezelf ook 
verreikend zijn. Het is aan de jongere en God wat ermee gebeurt. We zoeken mentoren die 
geïnteresseerd zijn in jongeren en hun leefwereld en daarin God Zijn plek geven. Leeftijd speelt 
hierin geen rol.  

Praktische zaken 
Mentorcatechese wordt tijdens het winterwerkseizoen gegeven op dinsdagavonden.  
 
De groepsgrootte van een mentorgroepje varieert van 4-7 personen 
 
Een avond duurt ongeveer 60 minuten.   
Iedere avond vergt enige voorbereiding (~60 min) vanuit de mentor. 

 
Iedere les is zorgvuldig samengesteld door de HGJB en je krijgt als Mentor alle materialen 
aangeleverd voor de lessen. Daarnaast bieden wij als kerkenraad de mogelijkheid om jou/ u 
verschillende cursussen te laten volgen. 

 
Mocht je interesse hebben om mee te helpen, dan kan je dit kenbaar maken. De procedure is 
om je naam dan voor te dragen aan de kerkenraad.  

 
Interesse of aanvullende vragen? Neem contact op met onze jeugdouderling. 
Ronnie Rap.    tel: +31 (0)6 46192880.    email: jeugdwerk@hervormdotterlo.nl 
 
Deze en andere informatie is ook te vinden op www.hervormdotterlo.nl  
 
 


