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Onze gemeente is een gemeenschap van leerlingen. We willen 
leren wat het is om Jezus na te volgen. 
 
Ons geloof willen we graag delen, vieren en zich laten 
ontwikkelen. Daar hebben we elkaar bij nodig. 
We streven daarom naar onderling verbonden groepen actieve 
gemeenteleden. 
 
In deze jaarplanning vindt u een overzicht van activiteiten 
binnen de Andreaskerk. 
Ze zijn gegroepeerd rond de thema’s alle gemeenteleden, 
jeugd, volwassenen en ouderen. 
 
Ook voor dit jaar luidt de uitnodiging: Kom in actie, 
ons en blijf in de Heer. 
 
 
 
Rex Arendsen 
voorzitter kerkenraad 
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Naam  Gemeenteweekend 
Korte uitleg  Weekend met verschillende uiteenlopende activiteiten als 

start van het seizoen.  
Doelgroep Alle gemeenteleden 
Waar In & rondom de Andreaskerk 
Wanneer 
 
 

vrijdag 15 september t/m zondag 17 september
         “Kerkproeverij, een open huis” 
 
vrijdagavond 15 september 
Na het succes van vorig jaar komt cabaretier Timzingt 
een keer.  
zaterdagmorgen 16 september 
We starten met elkaar, jong en oud. Na de warming
voor de kinderen een bootcamp en voor de volwa
diverse sportieve activiteiten. Nadien is er gelegenheid om 
met elkaar te lunchen. 
zaterdagmiddag 16 september 
Op zaterdagmiddag zijn er diverse activiteiten. Zo is er een 
‘workshop’ bidden onder leiding van ds. Rei
een fietstocht voor het hele gezin en een zanguurtje in de 
kerk. De jongeren hebben hun eigen activiteiten van Impact 
en Relaxx. De middag wordt afgesloten met 
maaltijd voor iedereen. (Dit keer een keer geen
Kinderen kunnen worden geschminkt en er is een 
springkussen aanwezig. 
zondag 17 september 
Om 10:30 uur is de startdienst. Aansluitend is er koffie 
drinken met heerlijk zelf gebakken taarten. Deze keer is er 
een taartenbakwedstrijd waar een leuke prijs aan verbonden 
is. 

Frequentie Eén keer per jaar 
Contactpersoon Heidy van de Pol organiseert samen met: Ilse Hoegen, 

Esther Koopmans en Ben Pol 
Mailadres hvanemous@hotmail.com    
Overig Meer info vindt u t.z.t. op de website, Facebook en 

Zondagsbrief. 
 

Weekend met verschillende uiteenlopende activiteiten als 

september 

cabaretier Timzingt nog 

Na de warming-up is er 
voor de volwassenen 

. Nadien is er gelegenheid om 

tiviteiten. Zo is er een 
ds. Reinoud Koning, en 

een fietstocht voor het hele gezin en een zanguurtje in de 
kerk. De jongeren hebben hun eigen activiteiten van Impact 

De middag wordt afgesloten met een gezellige 
geen barbecue). 

er is een 

de startdienst. Aansluitend is er koffie 
zelf gebakken taarten. Deze keer is er 

een taartenbakwedstrijd waar een leuke prijs aan verbonden 

organiseert samen met: Ilse Hoegen, 

Meer info vindt u t.z.t. op de website, Facebook en 
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Naam Fancy Fair Commissie 
Korte uitleg  De Fancy Fair Commissie organiseert leuke activiteiten om 

geld in te zamelen voor de Andreaskerk. Hierbij valt onder 
meer te denken aan onderhoud van en aanschaf van nieuwe 
zaken voor het kerkgebouw.   

Doelgroep De hele gemeente 
Waar Rondom de Andreaskerk 
Frequentie Diverse activiteiten door het jaar heen, zoals onder meer de 

rommelmarkt, Kerstmarkt, kindermiddag, oliebollen en oud 
papier inzamelen. 

Contactpersoon Karin van Boeijen  
Mailadres fancyfair@andreaskerkputten.nl 
Website www.andreaskerkputten.nl 

 
  

leuke activiteiten om 
geld in te zamelen voor de Andreaskerk. Hierbij valt onder  

aanschaf van nieuwe 

Diverse activiteiten door het jaar heen, zoals onder meer de 
rommelmarkt, Kerstmarkt, kindermiddag, oliebollen en oud 
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Naam  Actie4kids / Actie Schoenendoos 
Korte uitleg  Op de eerste zondag in november wordt er een kerkdienst 

gehouden waarbij de gemeenteleden een gevulde 
schoenendoos kunnen inleveren. Deze worden daarna naar
kinderen in arme landen gebracht. 

Doelgroep Alle gemeenteleden 
Waar Andreaskerk 
Wanneer 5 november 2017 
Frequentie Eén keer per jaar 
Contactpersoon Peter Sloof en Irma Kaper (jeugddiakenen)
Mailadres irmakaper@kpnmail.nl 

 
 
 
 

Op de eerste zondag in november wordt er een kerkdienst 
een gevulde 
worden daarna naar 

Peter Sloof en Irma Kaper (jeugddiakenen) 
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Naam Kinderoppas 
Korte uitleg 
 

 

Tijdens de ochtenddienst is er de mogelijkheid voor 
ouders om samen de dienst bij te wonen, om
jonge kinderen naar de oppasdienst kunnen brengen. 
Kinderen kunnen bij de oppasdienst vrij spelen.
De sleuteldienst opent en sluit de locatie en organiseert de 
oppasdienst. Ouders die hun kind brengen maar nog niet 
oppassen wordt gevraagd zich op te geven. Samen delen 
we de verantwoordelijkheid en zorg voor de kinderen en 
als alle ouders oppassen is iedereen maar één keer per 
maanden aan de beurt. Het oppasrooster vindt u op de 
website van de Andreaskerk. 
Vanaf 10:00 uur kunnen de kinderen worden gebracht.

Doelgroep  Kinderen van 0 tot 4 jaar 
Waar Speellokaal van de Van Damschool (tegenove

Andreaskerk) 
Wanneer Tijdens de ochtenddienst van 10:30 uur 
Frequentie Elke zondag en op 1e Kerstdag 
Contactpersoon Rianne Stoffer 
Tel.nr. 06 – 43 98 80 91 
Mailadres janjaapenriannestoffer@hotmail.com 
Website www.andreaskerkputten.nl 
Overig De sleuteldienst bestaat uit: Anita Kuijt, Roxanne 

Vaarkamp, José Hijmissen, Daniëlle Roordink en Rianne 
Stoffer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tijdens de ochtenddienst is er de mogelijkheid voor 
e dienst bij te wonen, omdat zij hun 

jonge kinderen naar de oppasdienst kunnen brengen.  
vrij spelen. 

De sleuteldienst opent en sluit de locatie en organiseert de 
oppasdienst. Ouders die hun kind brengen maar nog niet 
oppassen wordt gevraagd zich op te geven. Samen delen 
we de verantwoordelijkheid en zorg voor de kinderen en 

passen is iedereen maar één keer per 4 
aan de beurt. Het oppasrooster vindt u op de 

kunnen de kinderen worden gebracht. 

eellokaal van de Van Damschool (tegenover de 

Anita Kuijt, Roxanne 
Vaarkamp, José Hijmissen, Daniëlle Roordink en Rianne 
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Naam Kinderkerk groep 1 t/m 4 
Korte uitleg Voor de kinderen van groep 1-4 is er kinderkerk in

't Voorhuys. Vanaf 10:00 uur is er leiding aanwezig om de 
kinderen op te vangen. Zowel voor de kinderen van groep 
1-2 als die van groep 3-4 is er een eigen ruimte. Vanuit de 
methode 'Kind op zondag' wordt er met de kinderen uit de 
Bijbel gelezen, gebeden, gepraat, gezongen en worden er 
werkjes gemaakt. Ook tijdens schoolvakanties gaat de 
kinderkerk gewoon door. Wilt u de kinderen geen eigen 
speelgoed meegeven en liever niet te veel snoep
verboden. 

Doelgroep  Groep 1 t/m 4 
Waar In ’t Voorhuys 
Wanneer Tijdens de ochtenddienst van 10:30 uur 
Frequentie Elke zondag 
Contactpersoon Gerda van den Heuvel 
Mailadres kinderen.andreaskerk@hotmail.com 
Website www.andreaskerkputten.nl 
Overig Andere activiteiten die wij organiseren zijn: kinder

biddag, dankdag, palmpaasstokken maken. 
 
 
 

      
 

                    

4 is er kinderkerk in 
't Voorhuys. Vanaf 10:00 uur is er leiding aanwezig om de 
kinderen op te vangen. Zowel voor de kinderen van groep  

4 is er een eigen ruimte. Vanuit de 
methode 'Kind op zondag' wordt er met de kinderen uit de 

, gepraat, gezongen en worden er 
werkjes gemaakt. Ook tijdens schoolvakanties gaat de 
kinderkerk gewoon door. Wilt u de kinderen geen eigen 
speelgoed meegeven en liever niet te veel snoep, lolly's zijn 

Andere activiteiten die wij organiseren zijn: kinderkerstfeest, 
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Naam  Kindernevendienst groep 5 t/m 8 
Korte uitleg  De kinderen van de 

groepen 5-8 mogen naar 
de kindernevendienst. Zij 
zitten tot de preek bij hun 
ouders in de kerkzaal. 
Vóór de preek gaan zij 
met de leiding mee naar 
de kelder of een deel van 
't Voorhuys. Hier hebben zij hun eigen dienst. 
heeft een vervolg op de methode 'Kind op zondag'; groep 7
8 volgt een voorprogramma op de catechese. Zij leren
kerkdiensten, feesten en Bijbelverhalen. Na de preek komen 
de kinderen weer terug in de kerkzaal om samen met de 
gemeente de dienst af te sluiten. Tijdens de zomervakantie 
en op feestdagen is er geen kindernevendienst.

Doelgroep  Groep 5 t/m 8 
Waar In de kelder van de Andreaskerk of in ’t Voorhuys
Wanneer Tijdens de ochtenddienst van 10:30 uur 
Frequentie Elke zondag (behalve de kerkelijke feestda

zomervakantie) 
Contactpersoon Gerda van den Heuvel 
Mailadres kinderen.andreaskerk@hotmail.com 
Website www.andreaskerkputten.nl 
Overig Andere activiteiten die wij organiseren zijn: kerstmusical, 

biddag, dankdag, sedermaaltijd, brugdienst groep

 
 
 
 
 
 
 
 
 

't Voorhuys. Hier hebben zij hun eigen dienst. Groep 5-6 
de methode 'Kind op zondag'; groep 7-

8 volgt een voorprogramma op de catechese. Zij leren over 
ijbelverhalen. Na de preek komen 

de kinderen weer terug in de kerkzaal om samen met de 
Tijdens de zomervakantie 

en op feestdagen is er geen kindernevendienst. 

In de kelder van de Andreaskerk of in ’t Voorhuys 
 

feestdagen en de 

Andere activiteiten die wij organiseren zijn: kerstmusical, 
biddag, dankdag, sedermaaltijd, brugdienst groep 8. 
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Naam Hobbyclub 6 t/m 9 jaar 
Korte uitleg 
 

Vind je het ook zo leuk om creatief bezig te zijn? Kom dan 
een keer kijken op de hobbyclub. Lekker knutselen en 
gezellig kletsen met de andere kinderen. 
We beginnen de avond met een verhaal uit de Bijbel en gaan 
dan aan de slag. Aan het eind van de avond neem je iets 
moois mee naar huis. 

Doelgroep Jongens en meisjes van 6-9 jaar 
Waar Andreaskerk – kelder van ’t Voorhuys 
Wanneer Zie hiervoor de website 
Frequentie Om de week op vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 uur
Contactpersoon Agnes Posthouwer 
Mailadres hobbyclubandreaskerk@gmail.com 
Website www.andreaskerkputten.nl 

 
 

 
 

Naam  Hobbyclub 9 t/m 12 jaar 
Korte uitleg 
 

Op een gezellige creatieve manier bezig zijn met veel 
verschillende materialen. 

Doelgroep Jongens en meisjes van 9-12 jaar 
Waar Andreaskerk – kelder van ’t Voorhuys 
Wanneer Zie hiervoor de website 
Frequentie Om de week op vrijdagavond van 19:00 tot 20:30 uur
Contactpersoon Ria van Elten 
Mailadres hobbyclubandreaskerk@gmail.com 
Website www.andreaskerkputten.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vind je het ook zo leuk om creatief bezig te zijn? Kom dan 
een keer kijken op de hobbyclub. Lekker knutselen en 
gezellig kletsen met de andere kinderen.  

een verhaal uit de Bijbel en gaan 
dan aan de slag. Aan het eind van de avond neem je iets 

vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 uur 

 

Op een gezellige creatieve manier bezig zijn met veel 

Om de week op vrijdagavond van 19:00 tot 20:30 uur 
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Naam Rock Solid  
Korte uitleg 
 

Zit je op het voortgezet onderwijs en ben jij tussen 11
jaar? Dan zijn jij en je vrienden op zondag tijdens de 
morgendienst van 10:30 uur van harte welkom bij ons! 
Rock Solid is een combinatie van 
plezier maken, spellen doen en 
met elkaar over God praten! We 
werken in kleine groepjes en 
praten met elkaar over geloof en 
andere onderwerpen die jou 
bezighouden. Dus als jij meer wilt 
leren over God, zin hebt in 
gezelligheid en nieuwe mensen 
wilt ontmoeten dan is Rock Solid 
er voor jou! 

Doelgroep 11 t/m 14 jaar 
Waar In de Aker 
Wanneer Elke maand behalve tijdens de zomervakantie
Contactpersoon Chanien Galama 
Tel.nr. 
Mailadres 

06 - 24 87 44 71 (Chanien)  
rocksolidputten@gmail.com 

Website facebook.com/groups/rsputten  
www.andreaskerkputten.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zit je op het voortgezet onderwijs en ben jij tussen 11-14 
jaar? Dan zijn jij en je vrienden op zondag tijdens de 
morgendienst van 10:30 uur van harte welkom bij ons!  

ehalve tijdens de zomervakantie 
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Naam  Kampweekend 
Korte uitleg 
 
 

 

In het weekend van 29 september tot 1 
een Kampweekend met en voor alle 12-15 jarigen!! Jij gaat 
natuurlijk ook mee!! Het wordt onwijs gezellig, maar we 
hopen elkaar ook beter te leren kennen. Naast sport en spel, 
denken we ook na over wat de Bijbel ons te zeggen heeft. 
Thema is dit jaar: Sta op en schitter! 
Like onze Facebook pagina maar om de info in de gaten te 
houden! De afgelopen jaren hebben we al mooie 
kampweekenden gehad. We hebben al veel inschrijvingen, 
dus geef je snel op!  
De leiding bestaat dit jaar uit: 
Sebastiaan en Jojanneke Noordhoek, Diederick Bos, Anne
Fleur van Marle, Julia Goris, Ben Pol, Robert van Beek, 
Wouter Dekker, Alieke Bast, Bertine Dekker en Erik 
Posthouwer. 

Doelgroep 12-15 jaar 
Waar Kamplocatie: Fijn-oord in Ermelo 
Wanneer Vrijdag 29 september t/m zondag 1 oktober 201
Frequentie Eén keer per jaar  
Contactpersoon Erik Posthouwer 
Tel.nr. 06 – 50 48 49 11 
Mailadres erikposthouwer@andreaskerkputten.nl  
Website www.andreaskerkputten.nl en  

https://www.facebook.com/KampAndreaskerk1215Jaar
Overig Opgeven via de website van de Andreaskerk. De kosten zijn 

€ 35,00 per kind (2e kind uit gezin voor € 25,00).
 

           

 oktober 2017 is er 
15 jarigen!! Jij gaat 

natuurlijk ook mee!! Het wordt onwijs gezellig, maar we 
hopen elkaar ook beter te leren kennen. Naast sport en spel, 
denken we ook na over wat de Bijbel ons te zeggen heeft. 

Like onze Facebook pagina maar om de info in de gaten te 
houden! De afgelopen jaren hebben we al mooie 
kampweekenden gehad. We hebben al veel inschrijvingen, 

e Noordhoek, Diederick Bos, Anne-
Fleur van Marle, Julia Goris, Ben Pol, Robert van Beek, 
Wouter Dekker, Alieke Bast, Bertine Dekker en Erik 

oktober 2017 

 

https://www.facebook.com/KampAndreaskerk1215Jaar 
Opgeven via de website van de Andreaskerk. De kosten zijn  

€ 25,00). 
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Naam  Grote Oversteek                                     
Korte uitleg  

 
De Grote Oversteek is een 
24-uurs survivaltocht. Het 
vormt de afsluiting van het 
jeugdwerk van drie 
Puttense kerken, waaronder 
de Andreaskerk. De 
survivaltocht wordt 
uitgevoerd door teams die 
bestaan uit zes deelnemers. 
Op vrijdagmiddag vertrekken de teams op de fiets naar 
strand Nulde waar ze, de naam zegt het al, de Grote 
Oversteek per kano maken naar de Banken van Zeewolde. 
Daar staat de vrijdagavond, -nacht en zaterdag in het teken 
van teamspirit, survivals en vooral veel plezier maken! Op 
het programma staat onder andere kanovaren
en diverse teamactiviteiten. Op zaterdagmiddag wordt 
afgesloten met een barbecue, waarna de hele stoet 
terugkeert naar Putten. Samen met deelnemers, leiding, 
ouders en iedereen die nieuwsgierig is, bekijken we een 
fotopresentatie en worden de winnaars en het sportiefste 
team bekend gemaakt. 

Doelgroep 12 t/m 15 jaar 
Waar Putten - de Banken van Zeewolde 
Wanneer 3e weekend van juni 
Frequentie 1 x per jaar 
Mailadres info@groteoversteek.nl 
Website www.groteoversteek.nl of voeg ons toe op Facebook

 

 

Op vrijdagmiddag vertrekken de teams op de fiets naar 
strand Nulde waar ze, de naam zegt het al, de Grote 

Banken van Zeewolde. 
nacht en zaterdag in het teken 

teamspirit, survivals en vooral veel plezier maken! Op 
anovaren, minisurvival  

en diverse teamactiviteiten. Op zaterdagmiddag wordt er 
e hele stoet 

elnemers, leiding, 
bekijken we een 

fotopresentatie en worden de winnaars en het sportiefste 

of voeg ons toe op Facebook 
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Naam  Relaxx 
Korte uitleg  
 

We vinden het belangrijk dat onze  
jongeren elkaar op een gezellige 
en ontspannen manier leren 
kennen en hopen dat zo een 
mooie vriendschapsband ontstaat. 
Er is bewust gekozen voor een 
open sfeer waarbij iedereen 
welkom is. Alle jongeren mogen 
komen, dus je mag gerust 
vrienden of vriendinnen meenemen. We starten samen en 
beginnen met een gebed en soms een korte boodschap om 
over na te denken. Daarna gaan we meteen over naar de 
activiteit van de avond en dat is vaak op een andere locatie. 
We vinden het leuk om actief met elkaar bezig te zijn
in de vorm van sport & spel. 

Doelgroep Jongeren vanaf 12 jaar 
Waar Andreaskerk – ’t Voorhuys (hobbykelder), vaak externe plek 

maar we verzamelen wel bij de kerk. 
Wanneer Eén keer per maand op zaterdagavond. Meestal de eerste 

zaterdag van de maand. Vanaf 19:00 uur tot ong. 22:30 uur.
Frequentie 16 september 2017        jongerenactiviteit startweekend

30 sept. t/m 1 okt. 2017 weekend weg met jeugd 12
4 november 2017           zwemmen Eemhof
medio december 2017    kerst event  
6 januari 2018              schaatsen 
3 februari 2018              spelavond 
3 maart 2018              sport & spel manege
7 april 2018              wie is de mol ? 
26 mei 2018              BBQ met activiteiten 

Contactpersoon Ria Jansen / Sebastiaan Kruithof (Relaxx-app 06
Mailadres relaxx@live.nl 
Website www.andreaskerkputten.nl 
Overig De kosten zijn twee euro per persoon per avond. Voor 

sommige activiteiten, zoals zwemmen, wordt een hogere 
bijdrage gevraagd. 

 

en meenemen. We starten samen en 
beginnen met een gebed en soms een korte boodschap om 
over na te denken. Daarna gaan we meteen over naar de 
activiteit van de avond en dat is vaak op een andere locatie. 
We vinden het leuk om actief met elkaar bezig te zijn, vaak 

’t Voorhuys (hobbykelder), vaak externe plek 

Eén keer per maand op zaterdagavond. Meestal de eerste 
. Vanaf 19:00 uur tot ong. 22:30 uur. 

16 september 2017        jongerenactiviteit startweekend 
weekend weg met jeugd 12-15 

4 november 2017           zwemmen Eemhof 

sport & spel manege 

BBQ met activiteiten - strand Nulde 
app 06-40755354) 

De kosten zijn twee euro per persoon per avond. Voor 
wordt een hogere 
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Naam Catechese 
Korte uitleg 
 

Catechese is op een gezellige manier leren uit de Bijbel. 
In een kleine groep komen we in een huiskamer bij 
elkaar. Naast de gesprekken doen we ook andere leuke 
dingen, zoals bowlen, film kijken en Sinterklaas vieren
 
Catechisatie is er voor alle jongeren van 12 t/m 17 jaar. 
Al deze jongeren, die bij onze gemeente zijn 
ingeschreven, krijgen een uitnodiging voor de 
catechese. Er wordt elke week huiscatechese gegeven 
in kleine groepjes (± 10 catechisanten). Alle jongeren 
van 12 t/m 15 jaar zullen door twee gemeenteleden 
(zogenoemde catecheten) bij hun thuis ontvangen 
worden. De leden van het catecheseteam worden 
toegerust en begeleid door ds. Werner Gugler en Erik 
Posthouwer. We werken, net als de afgelopen jaren, 
met de methode ‘Follow me’ van de HGJ
 
Dit jaar zullen de jongeren van 16 en 17 jaar weer 
catechese krijgen van ds. Werner Gugler
Posthouwer.  

Doelgroep  12-17 jaar 
Waar Bij catecheten (leiding) thuis 
Wanneer 18 keer een uur, tussen september en a
Frequentie Elke week met hier en daar een vrije week
Contactpersoon Erik Posthouwer 
Tel.nr. 
Mailadres 

06 – 50 48 49 11 
erikposthouwer@andreaskerkputten.nl 

Website www.andreaskerkputten.nl  

Catechese is op een gezellige manier leren uit de Bijbel. 
In een kleine groep komen we in een huiskamer bij 
elkaar. Naast de gesprekken doen we ook andere leuke 

interklaas vieren. 

jongeren van 12 t/m 17 jaar. 
Al deze jongeren, die bij onze gemeente zijn 
ingeschreven, krijgen een uitnodiging voor de 
catechese. Er wordt elke week huiscatechese gegeven 
in kleine groepjes (± 10 catechisanten). Alle jongeren 

r twee gemeenteleden 
(zogenoemde catecheten) bij hun thuis ontvangen 
worden. De leden van het catecheseteam worden 
toegerust en begeleid door ds. Werner Gugler en Erik 
Posthouwer. We werken, net als de afgelopen jaren, 
met de methode ‘Follow me’ van de HGJB.  

17 jaar weer 
catechese krijgen van ds. Werner Gugler of Erik 

18 keer een uur, tussen september en april 
hier en daar een vrije week 



Jeugd 
www.andreaskerkputten.nl 

  

16 
 

Naam  Impact 
Korte uitleg 
 

We gaan dit jaar een heleboel leuke dingen 
Jullie mogen zelf meedenken en meehelpen
organiseren van de activiteiten. We starten in de jeugdkelder 
waar we gezellig wat drinken (+ iets lekker
koffie, thee of fris bespreken we een thema en daa
hebben we een activiteit, die elke avond anders 

Doelgroep 15 tot +/- 18 jaar 
Waar We starten in de jeugdkelder van de Andreaskerk, per avond 

bekijken we waar we de avond vervolgen. 
Wanneer Elke 2e zaterdagavond van de maand 
Frequentie Eén keer per maand   
Contactpersoon Maurits Schraven 
Mailadres impactandreaskerk@gmail.com 
Website www.andreaskerkputten.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We gaan dit jaar een heleboel leuke dingen doen met elkaar. 
Jullie mogen zelf meedenken en meehelpen bij het 
organiseren van de activiteiten. We starten in de jeugdkelder 
waar we gezellig wat drinken (+ iets lekkers ). Tijdens de 

fris bespreken we een thema en daarna 
activiteit, die elke avond anders zal zijn.  

We starten in de jeugdkelder van de Andreaskerk, per avond 
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Naam CrossPoint 
Korte uitleg  
 

Een plaats waar je jezelf kan zijn! 
(Zoals een trouwe bezoeker 
opmerkte.) Dat is onze missie. Een 
gezellig samenkomen waarbij we een 
gedeelte van de avond op een actieve 
manier bezig zijn met het geloof aan 
de hand van verschillende thema’s. 
Daarnaast veel ruimte voor samen 
wat drinken, wat lekkers eten, kletsen en spelletjes d
voor wie daar zin in heeft. 

Doelgroep  18 t/m 25 jaar 
Waar In de kelder van de Andreaskerk 
Wanneer Op zaterdagavond, inloop vanaf 20:30 uur
Frequentie Eén keer in de twee weken 
Contactpersoon Diederick Bos 
Tel.nr. 06 - 13 04 02 85 
Mailadres bosdiederick@hotmail.com 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wat drinken, wat lekkers eten, kletsen en spelletjes doen 

30 uur 
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Naam  Youth Alpha 
Korte uitleg  Met andere jongeren ga je, tijdens 10 interactieve meetings, 

op zoek naar antwoorden. Je eet gezellig samen. Daarna 
luister je naar een kort, inspirerend verhaal en praat je 
met z’n allen over door. Geen vraag is te gek om te stellen.
 
Ben je (ongeveer) tussen de 17 en 24 jaar? 
er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je 
rond met andere levensvragen of wil je meer te weten 
komen over het christelijk geloof? Dan is Youth
iets voor jou!  
 
Nieuwsgierig?  
Kom dan dit seizoen 
naar de Youth-Alpha. Wil je op de hoogte gehouden worden, 
meld dan alvast dat je een mail wilt ontvangen als de 
inschrijving start.  

Doelgroep (ongeveer) 17-24 jaar 
Waar In de Andreaskerk 
Wanneer Vanaf half januari 2018. 

Afgelopen jaar was het op zondagavond. Waarschijnlijk 
wordt het weer de zondagavond, maar hierover houden we 
je op de hoogte. 

Frequentie Tussen januari en april wekelijks  
Contactpersoon Erik Posthouwer 
Mailadres erikposthouwer@andreaskerkputten.nl 
Website www.andreaskerkputten.nl 

 
 
 
 

Met andere jongeren ga je, tijdens 10 interactieve meetings, 
op zoek naar antwoorden. Je eet gezellig samen. Daarna 
luister je naar een kort, inspirerend verhaal en praat je daar 
met z’n allen over door. Geen vraag is te gek om te stellen. 

Ben je (ongeveer) tussen de 17 en 24 jaar? Vraag je je af of 
er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je 
rond met andere levensvragen of wil je meer te weten 

istelijk geloof? Dan is Youth-Alpha echt 

Alpha. Wil je op de hoogte gehouden worden, 
meld dan alvast dat je een mail wilt ontvangen als de 

Afgelopen jaar was het op zondagavond. Waarschijnlijk 
wordt het weer de zondagavond, maar hierover houden we 
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Naam  PraatPaalPutten 
Korte uitleg  We willen graag een luisterend oor zijn voor kinderen die in 

hun leven even een periode meemaken waarin het allemaal 
niet meezit.  
Zoals bij scheiding van de ouders, overlijden van een gezins
of familielid, ziekte (chronisch of levensbedreigend) in het 
gezin/vriend(in) of gepest worden. 
Dat wil niet zeggen dat de kinderen problemen ’moeten’ 
hebben. Door het spelenderwijs met de kinderen over hun 
situatie te hebben, hopen we juist problemen te voorkomen. 
We werken graag in groepjes, zodat kinderen ook 
ervaren dat ze niet de enigste in een bepaalde situatie zijn.

Doelgroep Basisschoolleeftijd & tieners 
Waar PraatPaal ruimte in de kelder van de Gereformeerde Kerk

Ook worden er groepjes op verschillende scholen 
aangeboden. 

Wanneer In het voor- en najaar gaan er groepjes van start.
Individuele begeleiding kan het hele jaar door.

Frequentie Groepjes draaien 6 weken achter elkaar, één keer per week 
een uur. 
Individuele begeleiding naar behoefte. 

Contactpersoon Francis Nieuwland (zij zal de telefoon beantwoorden)
Anneke de With (aanspreekbaar in de kerk)

Tel.nr. 06 - 25 11 05 17  
Mailadres info@praatpaalputten.nl 
Website www.praatpaalputten.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

We willen graag een luisterend oor zijn voor kinderen die in 
hun leven even een periode meemaken waarin het allemaal 

Zoals bij scheiding van de ouders, overlijden van een gezins- 
of familielid, ziekte (chronisch of levensbedreigend) in het 

Dat wil niet zeggen dat de kinderen problemen ’moeten’ 
hebben. Door het spelenderwijs met de kinderen over hun 
situatie te hebben, hopen we juist problemen te voorkomen.  
We werken graag in groepjes, zodat kinderen ook kunnen 
ervaren dat ze niet de enigste in een bepaalde situatie zijn. 

PraatPaal ruimte in de kelder van de Gereformeerde Kerk. 
k worden er groepjes op verschillende scholen 

n najaar gaan er groepjes van start. 
Individuele begeleiding kan het hele jaar door. 
Groepjes draaien 6 weken achter elkaar, één keer per week 

telefoon beantwoorden) 
Anneke de With (aanspreekbaar in de kerk) 
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Naam Activiteitendag voor Kinderwinkel 
Korte uitleg  In de meivakantie worden kinderen van de 

Kinderwinkel in Den Haag uitgenodigd voor een 
activiteitendag op een boerderij in Putten. De 
Kinderwinkel is een project van de protestantse 
wijkgemeente van de Marcuskerk en Stek
voor stad en kerk - in de wijk Moerwijk. 

Doelgroep Alle gemeenteleden 
Waar Andreaskerk 
Wanneer In de meivakantie 
Frequentie Eén keer per jaar 
Contactpersoon Peter Sloof en Irma Kaper (jeugddiakenen)
Mailadres irmakaper@kpnmail.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

kinderen van de 
tgenodigd voor een 

dag op een boerderij in Putten. De 
Kinderwinkel is een project van de protestantse 
wijkgemeente van de Marcuskerk en Stek - stichting 

 

Peter Sloof en Irma Kaper (jeugddiakenen) 



Volwassenen 
www.andreaskerkputten.nl 

  

21 
 

Naam  Alpha cursus 
Korte uitleg 
 

De Alpha cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten 
over het christelijk geloof. Voor niet-gelovigen, die 
belangstelling hebben voor het christelijk geloof. Voor 
iedereen die pas christen is geworden en die wil leren en 
groeien. Voor iedereen die zijn of haar geloof (nog) eens wil 
doordenken, verversen of verdiepen. Regelmatige kerkgang 
is daarbij zeker geen belemmering voor deelname.
Alle mensen zijn welkom, iedereen die meer wil weten over 
het christelijk geloof. 
Leren en lachen, het overdragen van duideli
een open en ontspannen sfeer. 
Pizza of pasta’s, de avonden starten met een gezamenlijke 
maaltijd om elkaar te leren kennen. 
Helpen van elkaar, met name in de kleine groepen waar 
doorgepraat wordt over de inleiding. 
Alle vragen mogen worden gesteld. 
 
Eerdere deelnemers gaven de volgende reacties na afloop;

“Een reeks ontspannen avonden met erg lekker eten, waarbij je
heel open en vrijblijvend over het geloof kan
“Een ervaring die mijn leven heeft veranderd
“Bewust tijd vrijmaken om te praten en na te denken o
dingen die er echt toe doen.” 
“De Alpha is meer dan alleen een cursus over het geloof
“Een cursus waarin je leert een relatie aan te gaan met God

Doelgroep  Vanaf 18 jaar 
Waar Andreaskerk – ´t Voorhuys 
Wanneer Start januari 2018 
Frequentie 10 weken, 1 avond in de week 

(en een Alpha weekend halverwege de cursus
Contactpersoon Jantien & Theo Vrijenhoek 
Tel.nr./Mail 0341 – 35 24 41  of    jtvrijenhoek@hotmail.com
Website www.alpha-cursus.nl en/of www.andreaskerkputten.nl
Overig De cursus is gratis; vrijwillige, financiële bijdrage mag

 

cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten 
gelovigen, die 

belangstelling hebben voor het christelijk geloof. Voor 
iedereen die pas christen is geworden en die wil leren en 

ar geloof (nog) eens wil 
doordenken, verversen of verdiepen. Regelmatige kerkgang 

geen belemmering voor deelname. 
lle mensen zijn welkom, iedereen die meer wil weten over 

eren en lachen, het overdragen van duidelijke informatie in 

izza of pasta’s, de avonden starten met een gezamenlijke 

elpen van elkaar, met name in de kleine groepen waar 

gaven de volgende reacties na afloop; 
met erg lekker eten, waarbij je 

vrijblijvend over het geloof kan praten.” 
Een ervaring die mijn leven heeft veranderd.” 

vrijmaken om te praten en na te denken over 

De Alpha is meer dan alleen een cursus over het geloof.” 
Een cursus waarin je leert een relatie aan te gaan met God.” 

weekend halverwege de cursus) 

jtvrijenhoek@hotmail.com  
en/of www.andreaskerkputten.nl 

bijdrage mag. 
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Naam Oriëntatie 
Korte uitleg In God geloven is een kwestie van hoofd 

verstand en gevoel. Het is kennis hebben 
maar het gaat ook over een vertrouwelijke omgang 
met God. In het traject van ‘Oriëntatie’ willen wij 
samen nadenken over wegwijzende vragen van het 
christelijk geloof zoals: ‘Wat kunnen wij over God 
weten? Wat wil Hij mij geven? Hoe leer ik
hart en hoofd? Waarom is het belangrijk dat wij 
antwoord geven op de vragen die God ons stelt?
Geloof komt dus niet uit de lucht vallen; je moet er 
wel wat voor doen. Oriëntatie is een prachtige 
mogelijkheid om te groeien in het geloof en in alle 
zwakheid of volle overtuiging met Pinksteren 2018 te 
belijden: ik geloof! 

Doelgroep Iedereen die wil leren geloven – ongeacht leeftijd of 
kerkelijke achtergrond. 

Waar Pastorie (Voorthuizerstraat 65) 
Wanneer Startavond: dinsdag 19 september, 20:00 uur

De vaste avond is dinsdag. Eventueel kan in overleg 
ook vrijdag of zaterdag een tweede groep draaien.

Frequentie Om de week 
Contactpersoon ds. Werner Gugler  
Tel.nr./Mail 0341 – 36 36 29 / w.gugler@filternet.nl 

 
  

In God geloven is een kwestie van hoofd en hart, 
n gevoel. Het is kennis hebben over God, 

maar het gaat ook over een vertrouwelijke omgang 
met God. In het traject van ‘Oriëntatie’ willen wij 
samen nadenken over wegwijzende vragen van het 

Wat kunnen wij over God 
weten? Wat wil Hij mij geven? Hoe leer ik geloven met 

n hoofd? Waarom is het belangrijk dat wij 
antwoord geven op de vragen die God ons stelt?’  
Geloof komt dus niet uit de lucht vallen; je moet er 

oor doen. Oriëntatie is een prachtige 
te groeien in het geloof en in alle 

zwakheid of volle overtuiging met Pinksteren 2018 te 

ongeacht leeftijd of 

dinsdag 19 september, 20:00 uur 
De vaste avond is dinsdag. Eventueel kan in overleg 
ook vrijdag of zaterdag een tweede groep draaien. 
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Naam Gemeente-Bijbel-school (GBS) 
Korte uitleg  Veel mensen hebben het verlangen de Bijbel beter te 

begrijpen of verdieping van hun geloof zonder hiervoor lid te 
moeten worden van een Bijbelkring of een gespreksgroep. 
Anderen zoeken handvaten voor het ontwikkelen van een 
levend christelijk geloof dat gezond, mondig en weerbaar is. 
Kerkdiensten zijn maar in beperkte mate geschikt om in deze 
behoeftes te voorzien. De GBS wil nu in een vertrouwde 
omgeving (Gemeente) handreikingen bieden om de bron van 
het geloof (Bijbel) te verkennen om te verwoorden
we geloven wat we geloven en zich te kunnen 
geloofsonderwerpen (School).  
 
Meestal wordt eerst een plenaire ‘lezing’ m.b.t. het 
onderwerp geboden met hulp van multimediaal ma
Deze kunnen de deelnemers als hand-out downloaden. 
Uiteraard is er na de koffiepauze (ca. 21:00 
gelegenheid voor vragen. Het stimuleren van 
groepsgesprekken hoor echter niet bij de opzet van de GBS.

Doelgroep Iedereen -  ongeacht zijn (niet) kerkelijke achtergrond.
Waar Andreaskerk - ´t Voorhuys 
Wanneer Om de week op donderdag van 20:00 - 21:45 uur
Frequentie 12 avonden 
Contactpersoon Ds. Werner Gugler 
Tel.nr. 0341 – 36 36 29 
Mailadres w.gugler@filternet.nl  
Website http://andreaskerkputten.nl/gemeente-bijbelschool/
Overig De deelname aan de GBS is gratis (materiaal inbegrepen). 

Het zou fijn zijn als men zich per 
mail opgeeft, dit is geen 
voorwaarde.  
Uiteraard kunt u zich ook per 
avond (of onderwerp) opgeven. 
De onderwerpen kunt u vinden 
op bovengenoemde website. 

 

Veel mensen hebben het verlangen de Bijbel beter te 
begrijpen of verdieping van hun geloof zonder hiervoor lid te 
moeten worden van een Bijbelkring of een gespreksgroep. 
Anderen zoeken handvaten voor het ontwikkelen van een 

zond, mondig en weerbaar is. 
Kerkdiensten zijn maar in beperkte mate geschikt om in deze 
behoeftes te voorzien. De GBS wil nu in een vertrouwde 
omgeving (Gemeente) handreikingen bieden om de bron van 

verwoorden waarom 
we geloven wat we geloven en zich te kunnen verdiepen in 

Meestal wordt eerst een plenaire ‘lezing’ m.b.t. het 
onderwerp geboden met hulp van multimediaal materiaal. 

out downloaden. 
 uur) voldoende 

gelegenheid voor vragen. Het stimuleren van 
hoor echter niet bij de opzet van de GBS. 

ongeacht zijn (niet) kerkelijke achtergrond. 

21:45 uur 

bijbelschool/ 
gratis (materiaal inbegrepen).  
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Naam Bezinningsweekend 
Korte uitleg  
 

Een verkort weekend in een groep van maximaal 25 
mensen je bezinnen op Bijbelse onderwerpen. Samen 
zingen, eten, lachen, leren, wandelen en borrelen. Ideaal 
om nieuwe mensen te leren kennen. Het bezinningsthema 
in 2018 is: ‘Aanstekelijk geloof’.  
 
Wat maakt het christelijk geloof zo bijzonder? Wat is de 
eigenlijke aantrekkingskracht? Hoe kan een kwetsbaar 
geloof aanstekelijk worden. Dit zijn maar een paar vragen 
waar we ons mee bezig willen houden. 

Doelgroep Mensen die in het geloof verdieping zoeken en open
voor ontmoeting. 

Waar Groepsaccommodatie 'Markestee' in Blesdijke, Friesland 
(circa één uur rijden van Putten) 

Wanneer 26 t/m 28 januari 2018 
Frequentie Eén keer per jaar (medio laatste week in januari)
Contactpersonen Werner & Hanna Gugler 
Tel.nr. 0341 – 36 36 29 
Mailadres w.gugler@filternet.nl – h.gugler@filternet.nl
Website www.andreaskerkputten.nl/bezinningsweekend

www.markestee.nl 
 
 
 

 

Een verkort weekend in een groep van maximaal 25 
mensen je bezinnen op Bijbelse onderwerpen. Samen 
zingen, eten, lachen, leren, wandelen en borrelen. Ideaal 
om nieuwe mensen te leren kennen. Het bezinningsthema 

het christelijk geloof zo bijzonder? Wat is de 
eigenlijke aantrekkingskracht? Hoe kan een kwetsbaar 
geloof aanstekelijk worden. Dit zijn maar een paar vragen 

Mensen die in het geloof verdieping zoeken en open staan 

Groepsaccommodatie 'Markestee' in Blesdijke, Friesland 

Eén keer per jaar (medio laatste week in januari) 

h.gugler@filternet.nl 
andreaskerkputten.nl/bezinningsweekend-2/ 
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Naam  Bijbelkring / Gespreksgroep 
Korte uitleg  We proberen aan de hand van een onderwerp, soms 

boek, soms uit de Bijbel, te praten met elkaar.
Doelgroep 50+ groep 
Waar Stationsstraat 49, Putten 
Wanneer Zondagavond, van 20:30 uur tot 22:30 uur
Frequentie Eén keer per maand 
Contactpersoon Gerda Arendshorst en Ariette van Kempen 
Tel.nr. 0341 – 35 71 60    
Mailadres a.kempen6@solcon.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naam Bijbelkring / Gesprekskring 
Korte uitleg  Spreken met elkaar over Gods woord met een boekje als 

leidraad. En hoe we het evangelie van Jezus Christus  
kunnen toepassen in ons leven van alledag.

Doelgroep Volwassen gemeenteleden van de Andreaskerk
Waar Heinestraat 2, 3882 DM Putten 
Wanneer Iedere 2e dinsdag van de maand  

Van 19:30 uur tot 21:30 uur 
Frequentie Eén keer per maand (van september tot en met mei)

Van harte welkom om deze avonden bij te wonen. 
Contactpersoon Fennie van den Broek 
Tel.nr. 0341 – 35 83 19 of 06 – 10 29 43 56 
Mailadres broekjes1@solcon.nl 

 
  

We proberen aan de hand van een onderwerp, soms uit een 
boek, soms uit de Bijbel, te praten met elkaar. 

Zondagavond, van 20:30 uur tot 22:30 uur 

 

Spreken met elkaar over Gods woord met een boekje als 
leidraad. En hoe we het evangelie van Jezus Christus  

alledag. 
Volwassen gemeenteleden van de Andreaskerk 

Eén keer per maand (van september tot en met mei) 
Van harte welkom om deze avonden bij te wonen.  
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Naam Bijbelkring Huinen 
Korte uitleg  De groep is ontstaan in Huinen maar intussen zijn er al 

langere tijd deelnemers vanuit de overige secties van onze 
gemeente. De bedoeling is samen te verdiepen aan de hand 
van een bijbelstudieboekje (op dit moment bespreken we 
Galaten), om zo de Bijbel beter te leren kennen en ook van 
toepassing te laten zijn in ons leven. We sluiten het seizoen 
jaarlijks af met een gezamenlijke maaltijd na de kerkdienst, 
waarbij ook de kinderen welkom zijn. 

Doelgroep Van jong tot oud is iedereen welkom. De leeftijd van 
huidige groep varieert van 30 tot 60+, dus leeftijd 
niet uit.  

Waar Verschillende adressen, om de beurt bij iemand thuis.
Volgens een rooster.  

Wanneer Tweede zondag van de maand van 20:00 uur tot 22:00 uur.
Frequentie Elke maand van oktober t/m juni. 
Contactpersoon Ina Pol – Matseweg 1 - 3882 TD Putten 
Tel.nr. 06 – 22 39 22 25 
Mailadres benina@live.nl 

 
  

maar intussen zijn er al 
langere tijd deelnemers vanuit de overige secties van onze 
gemeente. De bedoeling is samen te verdiepen aan de hand 
van een bijbelstudieboekje (op dit moment bespreken we 
Galaten), om zo de Bijbel beter te leren kennen en ook van 
toepassing te laten zijn in ons leven. We sluiten het seizoen 
jaarlijks af met een gezamenlijke maaltijd na de kerkdienst, 

eeftijd van de 
0+, dus leeftijd maakt 

om de beurt bij iemand thuis. 

zondag van de maand van 20:00 uur tot 22:00 uur. 
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Naam GemeenteGroeiGroep 
Korte uitleg  
 

Op een laagdrempelige manier praten met elkaar over het 
geloof en over wat je bezig houdt. Dat is wat er wat er in de 
acht GemeenteGroeiGroepen gebeurt. We ontmoeten elkaar 
bij iemand thuis, de Bijbel gaat open, we praten met elkaar,  
bidden met en voor elkaar en leren van en met elkaar. We 
maken gebruik van een boekje van het Evangelisch 
Werkverband.  
 
Dit jaar gaat het boekje over het leven van Petrus. Thema is: 
De hoop die in ons leeft.  
 
Heb je nog heel veel vragen over het geloof? Of wil je je 
graag verdiepen in het geloof? Of met mensen om je heen 
spreken over onze God? Misschien is dit dan juist wel iets 
voor jou. Doe je mee? 

Doelgroep Een aantal groepen voor twintigers en dertigers en een 
aantal groepen zonder leeftijdsgrens.  

Waar Verschillende adressen, bij de deelnemers thuis 
Wanneer Gezamenlijke startavond op woensdagavond 20 september 

2017 om 20:00 uur in de Andreaskerk (graag even contact 
opnemen met Erik als je mee wilt gaan doen).

Frequentie Eén keer per drie weken 
Contactpersoon Erik Posthouwer 
Tel.nr. 06 – 50 48 49 11    
Mailadres erikposthouwer@andreaskerkputten.nl 
Website www.andreaskerkputten.nl 

 
  

Op een laagdrempelige manier praten met elkaar over het 
geloof en over wat je bezig houdt. Dat is wat er wat er in de 
acht GemeenteGroeiGroepen gebeurt. We ontmoeten elkaar 
bij iemand thuis, de Bijbel gaat open, we praten met elkaar,  

kaar en leren van en met elkaar. We 
maken gebruik van een boekje van het Evangelisch 

Dit jaar gaat het boekje over het leven van Petrus. Thema is: 

Heb je nog heel veel vragen over het geloof? Of wil je je 
rdiepen in het geloof? Of met mensen om je heen 

spreken over onze God? Misschien is dit dan juist wel iets 

Een aantal groepen voor twintigers en dertigers en een 

ressen, bij de deelnemers thuis  
Gezamenlijke startavond op woensdagavond 20 september 
2017 om 20:00 uur in de Andreaskerk (graag even contact 
opnemen met Erik als je mee wilt gaan doen). 
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Naam Meditatief Moment 
Korte uitleg Een kwartiertje met anderen “stilstaan” voor bezinning 

midden in de week, ingevuld door voorgangers en leden van 
de Andreaskerk, Gereformeerde Kerk en Rooms
Parochie. 

Doelgroep Iedereen die bezinning zinvol vindt 
Waar In de consistorie van de Gereformeerde Kerk, Achterstraat 

39. Bereikbaar via de zijdeur bij de ontmoetingsruimte 
de kerk. 

Wanneer Woensdagmorgen om 11:30 uur. 
Frequentie Het hele jaar elke woensdagmorgen (behalve juli e

augustus) 
Contactpersoon Thea K.N. Bos, Engweg 5, 3882 AJ Putten 
Tel.nr. 0341 – 36 00 99 
Overig Komt u wat eerder, dan heeft u nog gelegenhe

of thee te gebruiken in de ontmoetingsruimte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een kwartiertje met anderen “stilstaan” voor bezinning 
voorgangers en leden van 

de Andreaskerk, Gereformeerde Kerk en Rooms-Katholieke 

In de consistorie van de Gereformeerde Kerk, Achterstraat 
e ontmoetingsruimte van 

Het hele jaar elke woensdagmorgen (behalve juli en 

 

Komt u wat eerder, dan heeft u nog gelegenheid om koffie 
of thee te gebruiken in de ontmoetingsruimte. 
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Naam  Oase 
Korte uitleg  Waar vind je de rust om eens met aandacht de Bijbel te 

lezen op een inspirerende manier? De Oase
hiervoor bedoeld. Het is een soort verdiepende Bijbelstudie, 
met nadruk op je hart en minder op je verstand. We nemen 
de tijd om met aandacht de Bijbeltekst te lezen, te 
overdenken en met elkaar te delen en bespreken.

Doelgroep Alle gemeenteleden  
Waar Andreaskerk – ´t Voorhuys 
Wanneer Maandelijks op een donderdag van 20:00 uur tot 22:00 uur.

Koffie en welkom vanaf 19:45 uur. 
De avonden zijn op: 24 augustus, 21 september, 
16 november, 14 december, 18 januari, 22 febr
22 maart en 19 april. 

Frequentie 
Contactpersoon 
Mailadres 
Website 

Maandelijks 
ds. Reinoud Koning 
dskoning@tekstplek.nl 
www.andreaskerkputten.nl 

 
 
 
 
 
 
 
  

Waar vind je de rust om eens met aandacht de Bijbel te 
lezen op een inspirerende manier? De Oase-avonden zijn 
hiervoor bedoeld. Het is een soort verdiepende Bijbelstudie, 
met nadruk op je hart en minder op je verstand. We nemen 
de tijd om met aandacht de Bijbeltekst te lezen, te 
overdenken en met elkaar te delen en bespreken. 

Maandelijks op een donderdag van 20:00 uur tot 22:00 uur. 

ember, 19 oktober, 
22 februari,  
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Naam  Dinsdagmiddag Gesprekskring 50+ 
Korte uitleg Deze gespreksgroep bestaat al heel wat jaren. De 

deelnemers komen uit de Andreaskerk en de Gereformeerde 
Kerk. De leiding wordt beurtelings verzorgd door één van de 
predikanten. Komend jaar behandelen we tot de Kerst de 
Bergrede (Matteüs 5-7) en daarna gaan we verder met een 
aantal psalmen. 
De leiding wordt wisselend verzorgd door ds. W. Gugler, 
ds. D. Boekema en ds. R. Koning. 

Doelgroep Gemeenteleden vanaf ongeveer 50 jaar 
Waar Andreaskerk – ´t Voorhuys 
Wanneer Dinsdagmiddag van 14:30 – 16:00 uur. 
Frequentie Eens per twee weken 

Eerste bijeenkomst: dinsdag 12 september.
De andere data zijn: 26 september, 10 en 24 
28 november, 12 december, 9 en 23 januari, 
februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april. 

Contactpersoon ds. Reinoud Koning 
Mailadres dskoning@tekstplek.nl 

 

Deze gespreksgroep bestaat al heel wat jaren. De 
deelnemers komen uit de Andreaskerk en de Gereformeerde 
Kerk. De leiding wordt beurtelings verzorgd door één van de 
predikanten. Komend jaar behandelen we tot de Kerst de 

7) en daarna gaan we verder met een 

rdt wisselend verzorgd door ds. W. Gugler,  

insdag 12 september. 
en 24 oktober, 14 en 
uari, 13 en 27 
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Naam  Vorming & Toerusting (V&T) 
Korte uitleg  Vorming & Toerusting is een gezamenlijke activiteit van de 

Andreaskerk, Gereformeerde Kerk en Rooms
Parochie Heilige Maria Zuivering. De commissie V&T biedt 
theologische, kerkelijke, culturele en 
maatschappelijke onderwerpen aan.  
Bij het samenstellen van het 
programma houdt de commissie 
rekening met het beleid van de drie 
kerken. Met haar aanbod wil de 
commissie de vorming, ontwikkeling 
en toerusting van gemeenteleden en 
andere belangstellenden bevorderen. 
Jaarlijks wordt een programmaboekje 
uitgegeven met het aanbod voor het komende seizoen.

Doelgroep Alle kerkelijke en niet-kerkelijke belangstellenden.
Waar Wisselend in de Andreaskerk, Gereformeerde Kerk of 

Rooms-Katholieke Kerk 
Wanneer Van september 2017 tot mei 2018 
Frequentie Zo mogelijk worden elke maand twee onderwerpen 

aangeboden. 
Contactpersoon Margriet Tiemersma (secretariaat V&T) 
Tel.nr. 0341 – 41 36 10          
Mailadres tsd@solcon.nl 
Website 
 

De digitale versie van het programmaboekje kunt u vinden 
op de website van de kerk: www.andreaskerkputten.nl

Overig Het programmaboekje wordt de eerste zondag van 
september in de kerken uitgereikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toerusting is een gezamenlijke activiteit van de 
Andreaskerk, Gereformeerde Kerk en Rooms-Katholieke 
Parochie Heilige Maria Zuivering. De commissie V&T biedt 

met het aanbod voor het komende seizoen. 
kerkelijke belangstellenden. 

Wisselend in de Andreaskerk, Gereformeerde Kerk of 

elke maand twee onderwerpen 

De digitale versie van het programmaboekje kunt u vinden 
www.andreaskerkputten.nl 

Het programmaboekje wordt de eerste zondag van 
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Naam  Gebedsgroep 
Korte uitleg  Binnen onze gemeente bestaat er een gebedsgroep die tot 

doel heeft te bidden voor onze gemeente in het algemeen, 
en in het bijzonder voor onze predikanten, ambtsdragers, 
kerkelijk werkers, jeugd, zieken en voor alle bijzondere 
noden die onder ons kunnen voorkomen.  
De gebedsgroep bestaat uit mannen en vrouwen die de 
gemeente willen dienen door in gebed de noden voor Gods 
Troon te brengen. 
Uiteraard worden alle verzoeken om gebed, zeer 
vertrouwelijk behandeld. 

Doelgroep Een ieder is van harte welkom op deze avond
Waar Kerkelijk Bureau 
Wanneer Donderdagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur.
Frequentie Elke week 
Contactpersoon Jenö Sebök (ook voor gebedsverzoeken) 
Tel.nr. 0341 – 35 33 71      
Mailadres sebok@solcon.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen onze gemeente bestaat er een gebedsgroep die tot 
doel heeft te bidden voor onze gemeente in het algemeen, 
en in het bijzonder voor onze predikanten, ambtsdragers, 
kerkelijk werkers, jeugd, zieken en voor alle bijzondere 

 
De gebedsgroep bestaat uit mannen en vrouwen die de 
gemeente willen dienen door in gebed de noden voor Gods 

Uiteraard worden alle verzoeken om gebed, zeer 

avond 

Donderdagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur. 
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Naam  Gemeenteavond 
Korte uitleg  De gemeenteavonden worden 

gecombineerd met bid- en dankdag, 
aansluitend aan de avonddiensten  
van 19:30 uur. Belangrijke thema’s 
binnen onze gemeente willen we in 
gebed brengen. Daarnaast wordt 
informatie gegeven over 
ontwikkelingen binnen de gemeente. 
Voor aankomend seizoen valt onder meer te denken aan: 
aanpassingen in het gebruik van ons gebouw verder vorm 
geven, hoe kunnen wij als gemeenteleden hieraan 
meehelpen; hoe gaan we verder als lerende gemeente en 
voortgang in de uitvoer van het communicatieplan. Verder is 
er gelegenheid voor het stellen van vragen en ontmoeting 
met elkaar.  
De begrotingen worden in november gepresenteerd. 
Mocht er nog een extra gemeenteavond gehouden worden 
volgt hierover informatie op de zondagsbrief en website

Doelgroep Alle leden van de Andreaskerk 
Waar Andreaskerk – ´t Voorhuys 
Wanneer Woensdag 1 november 2017, ± 20:15 uur 

Woensdag 14 maart 2018, ± 20:15 uur 
Frequentie Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar 
Contactpersoon Gea van Maanen 
Mailadres scriba@andreaskerkputten.nl 
Website Meer informatie volgt te zijner tijd op de zondagsbrief en op 

de website van de kerk: www.andreaskerkputten.nl
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor aankomend seizoen valt onder meer te denken aan: 
aanpassingen in het gebruik van ons gebouw verder vorm 
geven, hoe kunnen wij als gemeenteleden hieraan 
meehelpen; hoe gaan we verder als lerende gemeente en 

communicatieplan. Verder is 
er gelegenheid voor het stellen van vragen en ontmoeting 

De begrotingen worden in november gepresenteerd.  
Mocht er nog een extra gemeenteavond gehouden worden 
volgt hierover informatie op de zondagsbrief en website.  

 

 

Meer informatie volgt te zijner tijd op de zondagsbrief en op 
de website van de kerk: www.andreaskerkputten.nl 
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Naam  Marriage Course 
Korte uitleg Zeven avonden in candlelight sfeer. Met z’n tweeën werken 

om je relatie verdieping en vernieuwing te schenken. 
Onderwerpen zijn:  
1. sterke fundamenten leggen 
2. de kunst van communicatie  
3. conflicten oplossen 
4. de kracht van vergeving  
5. de impact van familie - verleden en heden 
6. goede seks  
7. liefde in actie (de vijf talen van liefde).  
Er vindt geen groepsdiscussie plaats.  

Doelgroep Stellen of echtparen, onafhankelijk van leeftijd of kerkelijke 
achtergrond.  

Waar Andreaskerk - ´t Voorhuys 
Wanneer Op vrijdagavond van 19:00 tot 22:00 uur. 

Het is in verband met de gezondheid van Hanna nog 
onduidelijk of een Marriage Course al in het voorjaar 2018 
of pas in september aangeboden kan worden.

Frequentie 7 avonden, normaliter om de twee weken 
Contactpersoon Werner & Hanna Gugler 
Tel.nr. 0341 – 36 36 29      
Mailadres w.gugler@filternet.nl of  h.gugler@filternet.nl
Website www.andreaskerkputten.nl 
Overig De kosten bedragen € 185,- per stel (all-in).

 
  

Zeven avonden in candlelight sfeer. Met z’n tweeën werken 
om je relatie verdieping en vernieuwing te schenken.  

verleden en heden  

 

Stellen of echtparen, onafhankelijk van leeftijd of kerkelijke 

 
Het is in verband met de gezondheid van Hanna nog 
onduidelijk of een Marriage Course al in het voorjaar 2018 
of pas in september aangeboden kan worden. 

 

h.gugler@filternet.nl 

in). 
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Naam  Meet & Greet voor nieuwe gemeenteleden
Korte uitleg  Deze bijeenkomst is voor gemeenteleden die de 

voorafgaande periode lid zijn geworden van de 
Andreaskerk. U kunt kennismaken met de predikanten(en), 
kerkelijk werker, enkele ouderlingen, diakenen en 
kerkrentmeesters en andere gemeenteleden. 
Er wordt informatie gegeven en er is gelegenheid om 
vragen te stellen, bijvoorbeeld over het reilen en zeilen in 
de gemeente en bepaalde gewoonten of activiteiten binnen 
de gemeente. Daarnaast wordt er een rondleiding gegeven 
door het hele gebouw. 

Doelgroep Nieuwe gemeenteleden 
Waar Andreaskerk - ‘t Voorhuys 
Wanneer Zondag 18 maart 2018, aansluitend aan de dienst van 

10:30 uur tot ± 13:15 uur. 
Frequentie Eens per jaar 
Contactpersoon Gea van Maanen 
Mailadres scriba@andreaskerkputten.nl 

gemeenteleden 
Deze bijeenkomst is voor gemeenteleden die de 

periode lid zijn geworden van de 
Andreaskerk. U kunt kennismaken met de predikanten(en), 
kerkelijk werker, enkele ouderlingen, diakenen en 

meenteleden.  
Er wordt informatie gegeven en er is gelegenheid om 
vragen te stellen, bijvoorbeeld over het reilen en zeilen in 
de gemeente en bepaalde gewoonten of activiteiten binnen 
de gemeente. Daarnaast wordt er een rondleiding gegeven 

Zondag 18 maart 2018, aansluitend aan de dienst van  
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De afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is op de computer om de af
afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u de afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam  Open Kerk – Inloop 
Korte uitleg  Drie samenwerkende kerken in Putten, de Andreaske

Gereformeerde Kerk en Rooms Katholieke Parochie, zien 
sinds 1994 de kerk ook als ruimte voor ontmoeting tussen 
mensen binnen en mensen buiten de kerkgemeenschappen.
Koffie, thee en aandacht voor elkaar, zijn hier de 
kernbegrippen. Niets “moet”! Voor kinderen is er speelgoed.
Op woensdagmorgen is er, in een aparte ruimte, om 11:30 
uur voor belangstellenden een meditatief moment, dat wordt 
verzorgd door iemand uit één van de drie 
kerkgenootschappen.  
Op zondagmiddag is er gelegenheid om met elkaar spelletjes 
te doen zoals: rummikub en sjoelen. Er zijn zondagmiddagen 
met een speciaal thema en soms met muziek.

Doelgroep Iedereen 
Waar De ontmoetingsruimte van de Gereformeerde Kerk
Wanneer Woensdagmorgen 09:45 uur tot 11:45 uur 

Zondagmiddag 14:30 uur tot 16:30 uur 
Frequentie Elke woensdagmorgen en elke zondagmiddag (hele jaar)  
Contactpersoon Thea K.N. Bos, Engweg 5, 3882 AJ Putten 
Tel.nr. 0341 – 36 00 99 De afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is op de computer om de afbeelding te openen of dat de afbeelding beschadigd is. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw. Als de  

lding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u de afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen.

Drie samenwerkende kerken in Putten, de Andreaskerk, 
atholieke Parochie, zien 

sinds 1994 de kerk ook als ruimte voor ontmoeting tussen 
kerkgemeenschappen. 

Koffie, thee en aandacht voor elkaar, zijn hier de  
kernbegrippen. Niets “moet”! Voor kinderen is er speelgoed. 
Op woensdagmorgen is er, in een aparte ruimte, om 11:30 
uur voor belangstellenden een meditatief moment, dat wordt 

d door iemand uit één van de drie  

Op zondagmiddag is er gelegenheid om met elkaar spelletjes 
te doen zoals: rummikub en sjoelen. Er zijn zondagmiddagen 
met een speciaal thema en soms met muziek. 

ontmoetingsruimte van de Gereformeerde Kerk 
 

Elke woensdagmorgen en elke zondagmiddag (hele jaar)   
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Naam Avondmaalsdienst in zorgcentrum De Schauw
Korte uitleg  Viering van het Heilig Avondmaal in zorgcentrum De Schauw 

samen met leden van de Gereformeerde Kerk. De 
kerkgangers blijven op hun plaats zitten tijdens de viering. 
De wijn wordt in kleine bekertjes uitgedeeld. Druivensap kan 
op verzoek worden aangeboden.  

Doelgroep Ieder voor wie een Avondmaalsviering in de kerk, een 
zogenaamd “lopend Avondmaal”, bezwaarli
een (tijdelijke) handicap of gevorderde leeftijd. Begeleiders 
zijn uiteraard ook welkom. 

Waar De Brasseriezaal van woon-zorgcentrum De Schauw
Wanneer Zondagmorgen om 09:30 uur 
Frequentie 4 keer per kalenderjaar 
Contactpersoon Diaken ouderen: Thea K.N. Bos, Engweg 5, 3882 AJ Putten
Tel.nr. 0341 – 36 00 99 
Overig Ieder van wie bekend is dat hij of zij wil deelnemen, en de 

bewoners van De Schauw, het Schauwplein en de 
Schauwhof worden ook nog persoonlijk uitgenodigd.
Vervoer kan geregeld worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dienst in zorgcentrum De Schauw 
Viering van het Heilig Avondmaal in zorgcentrum De Schauw 

de Gereformeerde Kerk. De 
kerkgangers blijven op hun plaats zitten tijdens de viering. 
De wijn wordt in kleine bekertjes uitgedeeld. Druivensap kan 

Ieder voor wie een Avondmaalsviering in de kerk, een 
zogenaamd “lopend Avondmaal”, bezwaarlijk kan zijn door 
een (tijdelijke) handicap of gevorderde leeftijd. Begeleiders 

zorgcentrum De Schauw 

deren: Thea K.N. Bos, Engweg 5, 3882 AJ Putten 

Ieder van wie bekend is dat hij of zij wil deelnemen, en de 
bewoners van De Schauw, het Schauwplein en de 
Schauwhof worden ook nog persoonlijk uitgenodigd. 
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Naam Koffieochtend in zorgcentrum De Schauw
Korte uitleg  Gespreksochtend onder leiding van een voorganger van 

de Gereformeerde Kerk of de Andreaskerk met liederen, 
gebeden en gesprek. 

Doelgroep Senioren uit de Gereformeerde Kerk en Andreaskerk; met 
name bewoners van De Schauw, het Schauwplein, de 
Schauwhof en omgeving. 

Waar Vergaderzaaltje 302 in De Schauw 
Wanneer Dinsdagmorgen of donderdagmorgen 

Van 10:00 uur tot 11:30 uur 
Frequentie 6 keer per jaar. 3 keer met een voorganger van de 

Gereformeerde kerk, 3 keer met een predikant van de 
Andreaskerk. 

Contactpersoon Diaken Thea K.N. Bos, Engweg 5, 3882 AJ Putten
Tel.nr. 0341 – 36 00 99 

  

Koffieochtend in zorgcentrum De Schauw 
Gespreksochtend onder leiding van een voorganger van 
de Gereformeerde Kerk of de Andreaskerk met liederen, 

Senioren uit de Gereformeerde Kerk en Andreaskerk; met 
name bewoners van De Schauw, het Schauwplein, de 

per jaar. 3 keer met een voorganger van de 
Gereformeerde kerk, 3 keer met een predikant van de 

Diaken Thea K.N. Bos, Engweg 5, 3882 AJ Putten 
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Naam Contactmiddagen voor ouderen 
Korte uitleg  Er worden per jaar zes contactmiddagen voor senioren 

georganiseerd. Deze worden gestart met een korte inleiding 
door bijvoorbeeld één van de predikanten. Daarna volgt een 
onderwerp waarvoor iemand wordt uitgenodigd.
Rondom Kerst en Pasen is er een feestelijke viering met 
aansluitend een maaltijd. Ook wordt één keer per jaar een 
reisje georganiseerd. 

Doelgroep Senioren uit de Andreaskerk en de Gereformeerde Kerk en 
eventuele andere belangstellenden. 

Waar Bij één van de twee kerken 
Wanneer 6 keer per jaar, ‘s middags 
Frequentie Volgens overzicht  
Contactpersoon Titia Meindertsma 

Reinie van Schoor 
Tel.nr./Mail 0341 – 35 27 76     t.meindertsmafalkena@chello.nl 

06 – 10 86 51 48    reinie.van.schoor@upcmail.nl
Website www.andreaskerkputten.nl 
Overig Organisatie door het activiteitenteam van de Gereformeerde 

Kerk en HVD van de Andreaskerk.  
 
 
   
 

 
 
 
 
 

  

Er worden per jaar zes contactmiddagen voor senioren 
georganiseerd. Deze worden gestart met een korte inleiding 
door bijvoorbeeld één van de predikanten. Daarna volgt een 

waarvoor iemand wordt uitgenodigd. 
Rondom Kerst en Pasen is er een feestelijke viering met 
aansluitend een maaltijd. Ook wordt één keer per jaar een 

Senioren uit de Andreaskerk en de Gereformeerde Kerk en 

35 27 76     t.meindertsmafalkena@chello.nl  
reinie.van.schoor@upcmail.nl 

Organisatie door het activiteitenteam van de Gereformeerde 
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