
TOERUSTINGSAVOND 
JEUGDLEIDERS 
Op 31 januari ontmoeten we elkaar op 
een toerustingsavond. Deze avond 
starten we om 19.30 met koffie/thee en 
iets lekkers. Om 19.45 beginnen we 
met twee rondes waarin twee 
workshops worden gegeven: 
1) ‘Verhalen vertellen’ door Willemijn 

de Weerd 
2) ‘Kinderen met extra zorg’ door 

Buurtzorg Jong. 
Beide onderwerpen raken een groot 
gedeelte van ons jeugdwerk. Het wordt 
een afwisselende avond met een 
praktische invulling. Wat zou het mooi 
zijn als we weer zo’n mooie opkomst 
hebben als op de startavond.  

KINDERKERK 
In de afgelopen maanden merkten we dat 
er in de vroege ochtenddienst weinig 
kinderen waren in de bovenbouw. Dit 
resulteerde er meerdere keren in dat de 
groepen samengevoegd werden. Omdat er 
een aantal leiders van de bovenbouw zijn 
gestopt, hebben we hierover met de 
coördinatoren gesproken. 
 
Besloten is om per zondag 6 januari 2019 
de groepen 5/6 en 7/8 in de vroege 
ochtenddienst voorlopig samen te voegen. 
De bedoeling is om per 31 maart 2019 
(zomertijd) de groepen weer te splitsen. 
Hiervoor zoeken we nog een aantal leiders 
voor de bovenbouw. Wil je eens om je heen 
kijken? Wellicht kan jij nieuwe mensen 
vragen eens in de maand mee te helpen. 
 
COÖRDINATORENOVERLEG 
Op 21 februari is er weer een 
coördinatorenoverleg. T.z.t. ontvangt je 
coördinator de agenda zodat deze ook in  
de jeugdgroepen besproken kan worden.  

Andreas jeugd nieuwsbrief #3 

DANK JE WEL! 
 
Het is 2019! Advent en kerst liggen 
achter ons en een nieuw jaar voor 
ons. Tijd om vooruit te kijken. 
Allereerst wens ik je alle goeds toe, in 
je persoonlijk leven en in het 
jeugdwerk wat je doet. Dat je in het 
nieuwe jaar mag groeien in je geloof.  
 
In het nieuwe jaar mogen we samen, 
in afhankelijkheid van onze God, het 
jeugdwerk van de Andreaskerk 
dragen. We kunnen niet genoeg 
zeggen hoe dankbaar we zijn voor 
jouw inzet. Dank je wel! 
 
Op 31 januari komen we met alle 
jeugdleiders bij elkaar om elkaar te 
ontmoeten en toegerust te worden in 
ons belangrijke en mooie werk. 
 
De voorbereidingen voor de 
40dagentijd zijn ook in volle gang. 
Het boekje komt in 
februari al uit. 
 
Namens de 
jeugdraad,  
 
Erik 
Posthouwer  

MARK EN RIËTTE KOOPMAN 
 
Wij zijn Mark en Riëtte Koopman. Het mooie pad van het drievoudig snoer zijn wij inmiddels  
8 jaar geleden op gegaan en in de tussentijd zijn we gezegend met 2 mooie dochters (Sara 4 & 
Lotte 1).  
“We zoeken nog leiding voor Impact, en dachten aan jullie”. Zo begon ons avontuur met de 
jeugd binnen de Andreaskerk. Onze eerste kennismaking met de jeugd van de Andreaskerk 
was het jeugdweekend in september 2018. We zijn letterlijk en figuurlijk met de jongeren tot 
grote hoogte gestegen. Wat een geweldige ervaringen tijdens een bijzonder mooi weekend! 
Samen met Maurits en Pauline Schraven geven we sindsdien één keer in de zes weken Impact 
aan 15 tot 17 jarigen. Iets wat door HEM op ons pad is gekomen en wat ons al zo veel mooie 
dingen heeft gebracht. Hiervoor zijn we erg DANKBAAR. 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 

https://andreaskerkputten.nl/jeugdwerk/


AGENDA 
 

NIEUWE JEUGDOUDERLING 
Na een periode van meekijken heeft Marije 
Robbertsen (foto hieronder) aangegeven 
graag jeugdouderling te willen worden. We 
zijn erg dankbaar dat Marije de jeugdraad 
gaat versterken. We wensen haar Gods 
zegen toe in haar ambt als jeugdouderling.  
 
ALPHA YOUTH 
Op zondagavond 20 januari start 
de Alpha Youth weer. Er is nog 
steeds plek voor last-minute 
aanmeldingen van jongeren. 
Meer informatie vind je op 
de website. 
 
HELPERS ALPHA YOUTH  
Voor Alpha Youth 
(zondagavond) zoeken we 
mensen die een keer willen koken, 
tafel dekken of afwassen. Als je een keer 
zou willen helpen, stuur een mail naar 
Alina van Wilgenburg 
(alinavanwilgenburg@gmail.com) 
 
LEIDING KINDERKERK 
Voor de geïnteresseerde (of evt. nieuwe) 
leiding van de kinderkerk is er op dinsdag  
8 januari om 19.30 uur een uitleg over: 
1) Hoe gebruik ik de methode? 
2) Hoe vind ik de materialen online? 
Deze avond wordt geleid door Marjolein 
van de Geest (methode) en Erik 
Posthouwer (online materialen). 

CROSSPOINT WEEKEND WEG 
Van vrijdag 1 februari t/m zondag 3 
februari gaat CrossPoint een weekend 
weg. We wensen hen een mooi, gezellig en 
gezegend weekend toe met elkaar. 
 
DANKDAG EN KINDERKERSTFEEST 
In de afgelopen periode hebben we de 

dankdagkinderdienst en het 
kinderkerst-feest iets anders 

vorm gegeven. We kijken terug 
op twee mooie 
kinderdiensten. We blijven 
met elkaar in gesprek om 
een goede invulling te geven 
aan deze kinderdiensten. 

Geef gerust jouw ideeën en 
tips door. 

 
JONGERENDIENSTEN 2019 

Zoals je misschien wel weet is er elke 
eerste zondag van de maand een 
jongerendienst. Wellicht heb jij ideeën, 
aarzel niet om ze te vertellen! 

• 6 januari 2019: ds. Werner Gugler 
• 3 februari 2019: ds. Reinoud Koning  
• 3 maart 2019: InterChurch  
• 7 april 2019: Erik Posthouwer 

 
40DAGENTIJD BOEKJE 
Er wordt door een heel aantal mensen al 
hard gewerkt aan het 40dagentijdboekje. 
Half februari komt hij uit. We hopen dat 
het boekje weer veel gelezen wordt. 

8 
JAN 
(di) 

 UITLEG KINDERKERK 
19.30 uur (Andreaskerk) 
 
 

31 
JAN 
(d0) 

 TOERUSTINGSAVOND 
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(do) 
 

 COÖRDINATOREN-
OVERLEG 
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13 
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(wo) 

 KINDERDIENST BIDDAG 
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KINDERKERK (GR. 5/6 EN 7/8) 
Omdat een aantal leiding van de 
kinderkerk (bovenbouw) is gestopt, 
zoeken we nieuwe leiding voor de 
bovenbouw. Vind je dit spannend?  
Dat vinden we het stiekem allemaal. Toch 
mogen we samen onze kinderen vertellen 
over onze Heer. Op 8 januari is er een 
avond waarop de methode wordt 
uitgelegd. Ook geïnteresseerden zijn hier 
welkom. 
 
Heb je interesse? Neem even contact op 
met Erik Posthouwer 
(ErikPosthouwer@AndreaskerkPutten.nl) 

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. 
 
WAARVOOR SPAREN WE IN DE 40-DAGENTIJD IN 2019? 
 
Dit jaar zal er tijdens de 40dagentijd geld opgehaald worden 
voor het waterproject in Oeganda, een project van Tear. Om 
water te halen moeten vrouwen en meisjes de heuvels afdalen 
en lange tochten maken. Dat is zwaar. Het afdalen en klimmen met zware 
jerrycans op het hoofd of op de rug leidt tot rugklachten, miskramen en 
gemiste tijd op school. Bovendien is het water in de 
bronnen vaak vervuild. Wereldwijd sterven dagelijks 
4000 kinderen aan de gevolgen van vervuild 
drinkwater. Bij dit project wordt er gewerkt aan 
schoon water en het verbeteren van sanitaire 
voorzieningen en hygiëne in Zuidwest-Oeganda.  
(hiernaast staat een ontroerend filmpje over dit project) 
 
Antwoord gegeven door Geanne Stoffer (ZWO-diaken) 

REACTIE? 
De volgende nieuwsbrief verschijnt  in 
april 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 
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