
CONTACTEN MET CLUBS 
Als jeugdraad willen we graag in 
contact zijn met de jeugdleiders. Ook 
dit seizoen heeft elke club een 
contactpersoon vanuit de jeugdraad. 
De coördinatoren van elke club zijn 
benaderd door hun contactpersoon.  
Op dinsdag 9 oktober is het eerste 
jeugdwerk-coördinatorenoverleg van 
dit seizoen. De agenda daarvan is 
bekend bij de coördinator van je club. 
 
CREATIEF KINDERWERK 
Op 4 september opende Matthijs 
Vlaardingerbroek met ons het nieuwe 
seizoen. Als Andreaskerk hebben we 
een abonnement op zijn website: 
www.creatiefkinderwerk.nl. Het is 
zeker de moeite waard om daar wat 
inspiratie op te doen: 
Inloggegevens staan niet op de webversie 
van de nieuwsbrief 
 
ANDREASCLUB 
Dit seizoen is de ‘hobbyclub’ 
veranderd naar ‘Andreasclub’. Niet 

alleen de naam, ook de opzet en inhoud is 
veranderd. Er wordt gestart met een 
verhaal uit de Bijbel. Daarna gaan de 
kinderen iets leuks doen, zoals wat moois 
maken of een gaaf spel spelen.  De ene 
week is de Andreasclub voor groep 3 t/m 5 
en de andere week voor groep 6 t/m 8. 
Meer info op de website. 

KELDER OPGEKNAPT 
De afgelopen zomerperiode is de leiding 
van de kinderkerk (groep 7/8) in 
samenwerking met de leiding van de 
Andreasclub en beheerder Arjan van den 
Bor bezig geweest de kelder tegenover de 
keuken op te knappen. Neem maar eens 
een kijkje voor het prachtige resultaat. 
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DANKBAAR 
 
Het seizoen is gestart! We mogen 
dankbaar terugkijken op een mooie 
startavond  op 4 september, waarin 
we toegerust werden door Matthijs 
Vlaardingerbroek. We onderzochten 
wat we belangrijk vinden en waar we 
de meeste tijd aan besteden: Bijbelse 
kennis, Christelijk gedrag of 
Godsvertrouwen.  
 
Bijna alle clubs zijn inmiddels gestart. 
We hopen dat de start mooi was en 
we een prachtig seizoen tegemoet 
zullen gaan. 
Sinds 2 september is er in beide 
ochtenddiensten nu oppas en 
kinderkerk. Hiervoor zijn we 
dankbaar. 
 
Wij wensen je veel plezier en Gods 
zegen in het jeugdwerk wat je voor 
onze Heer mag 
doen. 
 
Namens de 
jeugdraad, 
 
Erik 
Posthouwer 

HALLO ALLEMAAL, 
 
Mijn naam is Jenneke van Engelenburg en ik ben 23 jaar oud. Ik ben getrouwd met Frank en we 
wonen sinds een paar weken in ons nieuwe huis in Voorthuizen. Vanaf 2015 zijn we lid van de 
Andreaskerk. Ik ben nu een paar jaar leiding bij Rock Solid en sinds dit seizoen ben ik 
begonnen als secretaresse van de jeugdraad. In mijn werk, op een zorgboerderij, vind ik het 
altijd leuk agenda's op te stellen en notulen uit te typen. Toen ik zag dat de jeugdraad een 
secretaresse zocht, voelde ik me geroepen. Ik vind het heerlijk om jeugdwerk te doen binnen 
de Andreaskerk, het geeft me energie! Wat ik gaaf vind tijdens Rock Solid, is dat we serieus 
met ontspanning combineren;  we lezen uit de bijbel, bidden, praten met elkaar en doen 
spellen. Ik geniet van de openheid die de jongeren laten zien in de gesprekken en het 
enthousiasme waarmee iedereen mee doet met de spellen! Hoe uitdagend sommige spellen 
ook zijn, iedereen geeft de volle 100%. EVEN VOORSTELLEN... 
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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.” 

andreaskerkputten.nl/jeugdwerk 

http://www.creatiefkinderwerk.nl
https://andreaskerkputten.nl/andreasclub/
https://andreaskerkputten.nl/jeugdwerk/


AGENDA 
 

NIEUWSBRIEF 
Inmiddels ontvang je alweer de 2e 
nieuwsbrief voor alle jeugdleiders. De 
nieuwsbrieven en ons beleidsplan staan op 
de website. 
 
NIEUWE PRIVACY WET (AVG) 
De laatste maanden wordt er veel 
gesproken over de nieuwe privacy 
wet. Op het coördinatorenoverleg 
van dinsdag 9 oktober is dit 
ook een agendapunt. We 
hopen daar duidelijke 
afspraken te kunnen maken 
over hoe we bijvoorbeeld om 
moeten gaan met het 
plaatsen van foto’s, omgaan 
met emailadressen en andere 
gegevens van ouders en kinderen.  
 
VIZIERGROEP 
Een nieuwe ‘club’ is de viziergroep. Deze 
groep coördineert alle projecten van het 
kinderwerk. In de komende maanden 
coördineren zij bijvoorbeeld het advent 
project, het kinderkerstfeest en de 
kerstmusical. We zijn nog hard op zoek 
naar een paar mensen die deze groep 
willen versterken. De taak is vooral 
coördinerend en niet uitvoerend. 
 
ACTIE SCHOENENDOOS 
Op 4 november is het weer feest in de kerk 
want iedereen mag weer een schoenendoos 

meenemen.  Het zijn cadeaus voor 
kinderen die in armoede leven.  De dozen 
zijn thuis versierd en gevuld met 
speelgoed, schriftjes, potloden, een klein 
persoonlijk briefje, tandpasta, enz. In 
iedere doos wordt ook nog een boekje 
gedaan waarin het Evangelie staat. We 
leren op deze manier onze kinderen dat je 

heel praktisch je naaste kan dienen.  
Binnenkort worden de 

informatiefolders weer 
uitgedeeld. 
 
JEUGDWEEKEND 
Met 25 tieners hebben we 
een geweldig jeugdweekend 

beleefd. Van alle foto’s is een 
filmpje gemaakt, bekijk deze 

maar eens voor een indruk.  
 

WIFI CODE ANDREASKERK 
De wifi-code van de Andreaskerk was nog 
niet bij elke jeugdleider bekend. Hierbij 
alle benodigde gegevens: 
Netwerk: Andreaskerk 
Wachtwoord: 3881sh14 
 
TOERUSTINGSAVOND 31 JANUARI 
Op donderdag 31 januari 2019 is er weer 
een gezamenlijke toerustingsavond voor 
alle jeugdleiders. Houd deze avond alvast 
vrij in je agenda. Binnenkort zullen we je 
informeren wat het programma van die 
avond zal zijn.  

REACTIE? 
De volgende nieuwsbrief verschijnt  in 
januari 2019.  Voel je vrij om te reageren 
op deze nieuwsbrief of misschien wel 
ideeën aan te leveren voor een stukje. 
Neem contact op met Erik Posthouwer  
ErikPosthouwer@AndreaskerkPutten.nl 

09  
OKT 
(di) 

 COÖRDINATOREN-
OVERLEG 
20.00 uur (Andreaskerk) 
 

04  
NOV 
(zo) 

 ACTIE SCHOENENDOOS 
Ochtenddiensten 9.00 uur en 
10.30 uur (Andreaskerk) 
 

07 
NOV 
(wo) 
 

 DANKDAGDIENST VOOR 
KINDEREN 
14.00 uur (Andreaskerk) 
 

31 
JAN 
(do) 

 GEZAMENLIJKE  
TOERUSTINGSAVOND 
ALLE JEUGDLEIDERS 
19.30 uur (Andreaskerk) 
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VIZIERGROEP 
De viziergroep zoekt meerdere mensen die 
mee willen draaien. Neem even contact op 
met Nellie Blok: nellie.adblok@gmail.com 

ANDREASCLUB 
De Andreasclub (gr. 6-8) zoekt nog leiding. 
Neem even contact op met Janneke van de 
Poel: wvdpoel85@hotmail.com 

VRAAG VANUIT DE JEUGDCLUBS 
 
Elke nieuwsbrief beantwoorden we een vraag vanuit de jeugdclubs. Dus heb je een 
vraag? Stuur hem op en wellicht beantwoorden we jouw vraag de volgende editie. 
 
WELKE BESTEMMING HEEFT DE COLLECTE VAN DE KINDERKERK? 
 
De Kinderkerk heeft inderdaad een eigen collectedoel: De Kinderwinkel in Den 
Haag. Dit is een missionair-diaconaal buurthuis in Moerwijk (Den Haag). Het 
is opgericht door vrijwilligers van de Marcuskerk, die daar in de wijk staat. 
Hier ontmoeten kinderen, tieners en ouders van verschillende komaf en 
overtuiging elkaar. Alle kinderen en tieners (2 t/m 16 jaar) uit de buurt zijn 
welkom. Veel kinderen komen uit gezinnen die het 
moeilijk hebben. Respect en aandacht voor elkaar staat 
voorop. De Kinderwinkel is daarbij een veilige en 
gezellige plek. Er zijn heel veel activiteiten en 
cursussen en o.a. worden er ‘Godly Play’ middagen 
gehouden waar op een speelse manier een 
Bijbelverhaal wordt verteld. 
 
Antwoord gegeven door jeugddiaken Peter Sloof 

KINDERKERK 
De kinderkerk (gr. 5/6) zoekt nog leiding. 
Neem even contact op met Henriëtte Sielias: 
Fam.sielias@kpnmail.nl  
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