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Onder de jeugdverenigingen van onze gemeente neemt de jongensclub ‘Benjamin’ reeds lang
een vaste plaats in. De vereniging is opgericht op 17 november 1922 met als belangrijkste doel
de kennis van Gods Woord te vermeerderen onder jongens in de leeftijd van 11 tot 16 jaar.
Hoewel de leeftijd inmiddels is gewijzigd van 11 tot 14 jaar is dit voor de leiding nog steeds het
uitgangspunt voor elke verenigingsavond. Daarnaast wordt ernaar gestreefd de onderlinge
band en de binding met de hervormde gemeente te bevorderen. Om dit te bereiken komen de
leden in het winterseizoen een keer per week 's avonds bij elkaar. Elke verenigingsavond wordt
een door een van de leden uitgewerkt Bijbelgedeelte voorgelezen volgens een door de leiders
opgezet rooster. Na de bespreking van het Bijbels onderwerp volgt een korte pauze waarna de
avond wordt voortgezet met het oplossen van een puzzel of een actief spel. Ook wordt dit
gedeelte van de avond wel gevuld met een video of een activiteit buiten de deur naar de
brandweergarage bijvoorbeeld. Tijdens het seizoen wordt er een gezamenlijke kerstavond
gehouden en een jaarvergadering met een op het niveau afgestemd thema.

Naast de vergaderingen in het winterseizoen wordt er voor de leden, om het andere jaar, in de
zomer een kampweek georganiseerd. In de tussenliggende jaren maakt de vereniging een
eendaags uitstapje, meestal in de maand juni.

De kosten die de vereniging maakt, worden betaald uit de jaarlijkse contributie door de leden en
uit een gedeelte van de een keer per jaar gehouden diaconiecollecte voor het jeugdwerk.
Vanwege het ledenaantal en het leeftijdsverschil tussen 11 en 14-jarigen wordt er gelijktijdig
vergaderd in twee groepen.
Tegenwoordig worden de door de leden gemaakte inleidingen bewaard. De inleidingen worden
bij het verlaten van de club meegegeven.
Het lidmaatschap begint voor jongens in groep 8 en wordt doorgaans aan het einde van het
seizoen beëindigd wanneer men in klas 2 zit van het voortgezet onderwijs. Als de leden alle
keren geweest zijn is men trouw lid, dit wordt beloond met een presentje.
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