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AANLEIDING
We zijn ontzettend blij met jou! 
Wat fijn dat jij je talent, tijd en 
energie inzet voor de jeugd van de 
Andreaskerk.

Je bent zojuist begonnen aan het 
lezen van de eerste nieuwsbrief voor 
alle jeugdleiders in de Andreaskerk. 
Zoals jullie vast wel gehoord 
hebben, is er in het afgelopen half 
jaar druk gewerkt aan een nieuw 
beleidsplan voor het jeugdwerk in 
de Andreaskerk. Meer hierover vind 
je verderop in deze nieuwsbrief.

Als eerste actiepunt in het nieuwe 
beleidsplan willen we als jeugdraad 
jullie graag regelmatig informeren 
over wat er gebeurt in het 
jeugdwerk. Op deze manier hopen 
we nog nauwer op elkaar betrokken 
te zijn.

De nieuwsbrief zal eens per 
kwartaal verschijnen (juli, oktober, 
januari en april) en wordt opgesteld 
door de jeugdraad. 

Veel leesplezier al 
alvast een fijne 
vakantie!

Namens de 
jeugdraad,

Erik 
Posthouwer

BELEIDSPLAN: MAAK JIJ HET 
VERSCHIL? Wellicht heb jij het filmpje 
‘Maak jij het verschil?’ al gezien. Naast 
een oproep voor jeugdwerkers is dit ook 
een begeleidend filmpje van het nieuwe 
beleidsplan.

Het nieuwe beleidsplan van het 
jeugdwerk brengt wat wijzigingen met 
zich  mee. In de komende weken zullen 
jullie het beleidsplan allemaal ontvangen. 
We geven je alvast een klein inkijkje. 

We hebben de cultuur waarin we met 
elkaar willen werken omschreven in 6 
kernwaarden:
• Jezus centraal
• gebed onmisbaar
• vertrouw elkaar
• wees betrouwbaar
• corrigeer in liefde (spreek elkaar in 

liefde aan)
• blijf gezond (in je geestelijk leven en je 

energie)

HALLO ALLEMAAL,

Mijn naam is Marije Robbertsen. Geboren en getogen Puttense en vorig jaar getrouwd met 
Coen. Hij is regelmatig te vinden in het koster- en beamerteam en na 3 jaar catechese 
gegeven te hebben was ik toe aan een nieuwe uitdaging binnen de gemeente. In de komende 
tijd ga ik onderzoeken of het jeugdouderlingschap wat voor mij is. Dit betekent dat ik aan 
de slag zal gaan in de jeugdraad. Ik ben erg benieuwd naar wat ik daar mag gaan doen en wil 
me met veel liefde en plezier gaan inzetten voor het jeugdwerk.
Tenslotte werk ik als verloskundige hier in het dorp en houd ik in mijn vrije tijd van koken, 
creatief bezig zijn en een rondje hardlopen op z’n tijd.

Hopelijk tot snel ziens! 

We zullen kort proberen uit te leggen hoe 
de structuur er uit gaat zien. De jeugdraad 
bestaat uit de kerkelijk werker (Erik 
Posthouwer), jeugdouderlingen (Alina 
van Wilgenburg en Gerlof Koopmans), 
jeugddiakenen (Peter Sloof en Irma 
Kaper) en secretaresse (vacature). Drie 
keer in het jaar is er een overleg met de 
coördinator van elke club. In dit overleg 
toetst de jeugdraad de werkbaarheid van 
het beleid, wordt advies gevraagd omtrent 
keuzes en bespreken we met elkaar de 
voortgang van de clubs. 

START JEUGDWERK OP 4 SEPTEMBER
Het jeugdwerk vormen we samen. 
Daarom starten we op dinsdagavond 4 
september 2018 met alle jeugdleiders 
het nieuwe seizoen. De avond begint 
om 19.30 met koffie en lekkers. Matthijs 
Vlaardingerbroek komt ons inspireren 
en bemoedigen! In dit filmpje (klik op 
de link) nodigt hij jou ook uit. Tot 4 
september!

Psalm 78:4: “Wij 
willen het onze 

kinderen niet 
onthouden, wij zullen 

aan het komend 
geslacht vertellen van 

de roemrijke, krachtige 
daden van de HEER, 

van de wonderen die 
hij heeft gedaan.”

EVEN VOORSTELLEN...

#1

https://vimeo.com/274762917
https://vimeo.com/276842253


AGENDA
04 START JEUGDWERK 
SEPT 19.30 uur, met Matthijs
(ma) Vlaardingerbroek 

19 1E KARAKTERTRAINING
SEPT 19:45 uur
(wo)

09 COÖRDINATORENOVERLEG
OKT 20.00 uur
(di) 

31 GEZAMENLIJKE 
JAN TOERUSTINGSAVOND ALLE  
(do) JEUGDLEIDERS
 19.30 uur, info volgt

21 COÖRDINATORENOVERLEG
FEB 20.00 uur
(do) 

29 COÖRDINATORENOVERLEG
MEI 20.00 uur
(do) 

nieuwsbrief jeugd Andreaskerk Putten

KARAKTERTRAINING Per 19 september 
2018 starten we in de Andreaskerk 
een maandelijkse karaktertraining 
(woensdagavond) voor jeugdleiders. Doe 
je mee? Geef je zo snel mogelijk op! Elke 
(potentiële) jeugdleider in de Andreaskerk 
is welkom. Dus: vraag rustig andere 
(potentiële) jeugdleiders. Hopelijk doe je 
mee. Meer info: www.andreaskerkputten.
nl/karaktertraining.

NIEUWE PRIVACY WET 
Per 25 mei 2018 is de 
nieuwe privacywet 
ingegaan. We zijn aan 
het uitzoeken wat 
dit voor ons als kerk 
betekent. Zoals we het 
afgelopen seizoen al met 
elkaar afspraken zijn we 
zeer terughoudend in het 
plaatsen van foto’s van kinderen 
en jongeren. Dit mag alleen na 
schriftelijke toestemming van zowel kind/
jongere als ouder. Zullen we hier samen 
in wijsheid mee om gaan, tot we hierover 
meer informatie hebben? Dit is een 
agendapunt op het coördinatorenoverleg 
van dinsdag 9 oktober 2018.

OPZET KINDERKERK Zoals je afgelopen 
weken hebt kunnen horen verandert de 
opzet van de kinderkerk. Vanaf zondag 

2 september 2018 is er tijdens beide 
ochtenddiensten kinderkerk in de nieuwe 
vorm. Dit houdt in dat alle kinderen in 
de kerk beginnen en tijdens de dienst de 
kerk zullen verlaten om aan het eind van 
de dienst weer terug te komen en samen 
met de rest van de gemeente de dienst 
af te sluiten en de zegen te ontvangen. 
Het wordt in het begin vast nog wat 

onwennig, maar we komen er 
samen vast uit. Op woensdag 4 

juli (20.00 in het Voorhuys) 
wordt de leiding van de 

kinderkerk bijgepraat 
over de vernieuwingen.

KELDER TEGENOVER 
KEUKEN In december 

2017 is de jeugdkelder 
grondig opgeknapt. Deze 

zomervakantie is het de 
beurt aan de kelder tegenover 

de keuken. Deze ‘clubkelder’ wordt 
gebruikt door de Andreasclub (voorheen 
hobbyclub) en de oudste groepen van 
de kinderkerk. De muren zullen een 
kleurtje krijgen, er komen banken te 
staan, we proberen een tafelvoetbaltafel 
te plaatsen enz. Al met al zal het een 
wat knussere kelder worden. Ook zal er 
nog een keer goed naar de branduitgang 
gekeken worden. Verwacht wordt dat de 
werkzaamheden begin september zijn 
afgerond.

VACATURES

OPZET JEUGDWERK

Na het zien van het filmpje (klik 
op de link) met de oproep van 
kinderen en jongeren uit de 
Andreaskerk, hebben zich veel 
nieuwe jeugdleiders aangemeld. 
Hiervoor zijn we enorm dankbaar. 

Toch zoeken we op een aantal 
plekken nog jeugdleiders.

Meer info op: 
www.andreaskerkputten.nl/
jeugdwerk

SECRETARESSE JEUGDRAAD 
verslagen maken van de 
overleggen en communicatie 
verzorgen naar de clubs en 
jeugdleiders.

REACTIE? 
Neem contact op met Erik Posthouwer 
ErikPosthouwer@AndreaskerkPutten.nl

ANDREASCLUBS gr. 3/4/5 en gr. 
6/7/8, om de week een uur (gr. 
3/4/5) of anderhalf uur (gr. 6/7/8) 
op vrijdagavond

ACTIVITEITENCOMMISSIE 
KINDEREN gr. 1-8, alle 
activiteiten om de kinderkerk 
heen, zoals kerstmusical, biddag/
dankdag, 40dagentijd enz.

CATECHESE 12-15 jaar, 
wekelijks een uur op maandag- of 
dinsdagavond
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CATECHESE ALPHA YOUTH
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