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ALGEMEEN



Algemeen

Wekelijkse bidstond
Omschrijving: 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. 
 
Voor wie: iedereen
Wanneer: Elke woensdag van 19.30 uur tot 
21.00 uur. (behalve in de maanden juli en 
augustus)

Waar: Andreaskerk
Contactpersoon: Jeno Sebok
Emailadres: sebok@solcon.nl
Telefoonnummer: 0341-353371
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Activiteitendag Kinderwinkel
Omschrijving:
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. Ieder jaar zijn 
hiervoor vrijwilligers nodig om dit tot een 
succes te maken.

Voor wie: alle gemeenteleden

Wanneer: in de meivakantie

Waar: Op locatie 

Contactpersoon: Peter Sloof en Irma 
Kaper mailadres: irmakaper@kpnmail.nl
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Fancy Fair

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.

Oud papier
Elke laatste vrijdag van de maand staat er 
bij de Andreaskerk van 09:30 tot 19:00 uur 
een container waar men het het oud papier 
kan brengen.

Markt
In mei (18-5-19) organiseert de Fancy 
Fair Commissie een rommelmarkt in en 
om de Andreaskerk. Dit is een gezellige 
dag, waarin naast verkoop van spullen 
en lekkers ontmoeting een belangrijke 
rol speelt. Bruikbare spullen kunnen 
ingeleverd worden tijdens de inzameltijden 
van het oud-papier.

Omschrijving:

Voor wie: iedereen

Wanneer: Diverse activiteiten door het
jaar heen, zoals onder meer de
rommelmarkt, kindermiddag, oliebollen
en oud papier inzamelen.

Waar: Rondom de Andreaskerk

Contactpersoon: Betsie van de Bor

Emailadres: 
fancyfair@andreaskerkputten.nl

Actie4kids / Actie Schoenendoos

Omschrijving: 
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.

Voor wie: iedereen

Wanneer: de 1e zondag van november

Waar: Andreaskerk

Contactpersoon: Peter Sloof en Irma 
Kaper (jeugddiakenen)

Emailadres: irmakaper@kpnmail.nl

Algemeen
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Meet & Greet voor nieuwe leden
Omschrijving:
Deze bijeenkomst is voor gemeente-
leden
die de voorafgaande periode lid zijn
geworden van de Andreaskerk. U 
kunt
kennismaken met de predikan-
ten(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.

Voor wie: nieuwe leden 

Wanneer: Zondag 17 februari 2019, aansluitend 
aan de dienst van 
10.30 uur tot +/- 13.15 uur

Waar:’t Voorhuys (Andreaskerk)

Contactpersoon: Gea van Maanen

Emailadres: scriba@andreaskerkputten.nl

Alpha
Omschrijving:
Alpha is een serie van interactieve en gezellige 
bijeenkomsten. Deelnemers ontdekken 
op een laagdrempelige manier wat het 
christelijk geloof inhoudt. Elke Alpha start 
met een maaltijd waarbij de deelnemers elkaar 
beter leren kennen. Daarna is er een korte, 
inspirerende inleiding over het onderwerp 
van die bijeenkomst. Na de inleiding gaan de 
deelnemers in kleine groepen dieper in op het 
behandelde onderwerp. Iedereen krijgt de 
kans om zijn of haar vragen te stellen en eigen 
mening te delen.
Alpha is 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. 

Reactie van deelnemer:
“Een geweldige ervaring die je niet mag missen 
in je leven.”

Voor wie: 18+

Wanneer: Start is Januari - Februari 
2019, dinsdagen, vanaf 19.00 uur, 10x 
+ een weekend

Waar: Andreaskerk,’t  Voorhuis

Contactpersoon: 
Jantien & Theo Vrijenhoek
0341-352441, 
jtvrijenhoek@hotmail.com

Algemeen
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Gemeenteavond
Omschrijving:
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. Informatie wordt gegeven over 
ontwikkelingen binnen de gemeente. 
In het afgelopen jaar waren dit o.a. de 
veranderingen in de informatievoorziening 
(Andreas Magazine, Andreas Informatief, 
Weekbrief), hoe wordt de pastorale zorg 
in de verschillende wijken georganiseerd, 
problemen t.a.v. de ruimte en hoe kan de 
ruimte dienstbaar zijn aan de gemeente. 
Daarnaast is er gelegenheid om vragen, 
ideeën, zorgen etc. te delen. 
Vroegtijdig worden alle gemeenteleden 
uitgenodigd via de weekbrief en de website, 
waarbij wordt vermeld welke onderwerpen 
centraal staan. 

Voor wie: Alle leden van de Andreaskerk

Wanneer:
Woensdag 7 november 2018 20.15 uur
Woensdag 13 maart 2019 20.15 uur
(wijzigingen of extra avonden worden 
gecommuniceerd via weekbrief en 
website)

Waar: Andreaskerk

Contactpersoon: Gea van Maanen, 
Emailadres: 
scriba@andreaskerkputten.nl

Open Kerk
Omschrijving:
Drie samenwerkende kerken in Putten, 
de Andreaskerk, 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.

Voor wie: iedereen

Wanneer: Woensdagmorgen 09:45 uur 
tot 11:45 uur & Zondagmiddag 14:30 uur 
tot 16:30 uur

Waar: De ontmoetingsruimte van de 
Gereformeerde Kerk

Contactpersoon: Thea Bos
Telefoonnummer: 0341 – 36 00 99

Algemeen
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Marriage Course
Omschrijving:
Hoe ontwikkel je een huwelijk of een relatie
die een leven lang mee gaat? Zo zou je de
doelstelling van de Marriage Course (MC)
kunnen omschrijven. De MC is bedoeld voor
ieder paar dat op een leuke en inhoudelijke
manier zijn relatie blijvend wil versterken. Of
anders gezegd: Je leert de tools kennen hoe je
van een goede relatie een betere kunt maken.
Uiteraard staat de MC open voor ieder paar,
alle leeftijden, kerkelijk of niet kerkelijk,
getrouwd of samenwonend. Uit de praktijk
blijkt wel dat het zinvol is als je minimaal twee
jaar al samen bent. Het gaat om een traject
van zeven avonden (meestal op een vrijdag om
de week) en één slotavond waar anderen weer
kennis kunnen maken met de MC.

De kosten bedragen €185,- per stel (alles
inclusief)

Voor wie: Stellen of echtparen, 
onafhankelijk van leeftijd of kerkelijke
achtergrond. 

Wanneer: 7 avonden op vrijdag van 
19:00 tot 22:00 uur. (vanaf januari 
2019)

Waar:’t Voorhuys (Andreaskerk)

Contactpersoon: Ds. Werner Gugler
Emailadres: w.gugler@filternet.nl
Website: www.andreaskerkputten.nl/
marriage-course

Pre-Marriage Course
Omschrijving:
Het huwelijk van man en vrouw is een 
bijzonder mooi cadeau. Je belooft plechtig in 
liefde en trouw samen door het leven te gaan. 
In gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. 
Als je trouwt in de kerk – of beter gezegd: als 
je Gods zegen vraagt voor je huwelijk – dan 
belijd je eigenlijk dat je samen met God deze 
weg wilt gaan. Het zijn grootse woorden en 
de praktijk laat zien dat veel echtparen niet 
voldoende zijn voorbereid op de ups en downs 
van een relatie. Ook blijkt de vraag hoe je 
God een plaats kunt geven in je relatie, voor 
veel stellen moeilijk. Om die reden biedt de 
Andreaskerk aanstaande echtparen gratis een 
traject aan van vier avonden waar je op een 
leuke manier leert te investeren in een stevige 
basis voor een duurzame relatie. Wij noemen 
dit traject Pre-Marriage-Course (PMC). Veel 
onderwerpen komen in de Marriage Course 
voor, welke de Andreaskerk ook aanbiedt. Lees 
verder op de website!

Voor wie: stellen die trouwplannen 
hebben

Wanneer: 4 avonden (start in januari 
en juni)
Waar: Voorhuys, Andreaskerk

Contactpersoon: Ds. Werner Gugler
Emailadres: w.gugler@filternet.nl

Website: www.andreaskerkputten.nl/
pre-marriage-course/

Algemeen
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40Dagentijd
Omschrijving:
De 40dagentijd is een tijd om te vasten, te 
bezinnen en om toe te leven naar Pasen. Dit jaar 
is het thema ‘Vieren’.  In de Andreaskerk staat 
er elk jaar een project centraal, waarvoor geld 
opgehaald gaat worden. 

Dit jaar zal er tijdens de 40dagentijd geld 
opgehaald worden voor het waterproject in 
Oeganda 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. 

Voor wie: iedereen

Wanneer: 40 dagen voor Pasen. 
Activiteiten worden vermeld in 
het 40dagentijd-boekje dat wordt 
uitgegeven

Waar: Rondom de Andreaskerk

Contactpersoon: Geanne Stoffer

Emailadres: 
zwo@andreaskerkputten.nl

Algemeen
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Kinderoppas
Omschrijving:
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 leiding 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 3 maanden 
aan de beurt. Het oppasrooster vindt u 
op de website van de Andreaskerk. Vanaf 
10:00 uur kunnen de kinderen worden 
gebracht.

Voor wie: Kinderen van 0 tot 4 jaar

Wanneer: Elke zondag

Waar: Speellokaal van de Van Damschool 
(tegenover de Andreaskerk)

Leiding: Anita Kuijt, Roxanne Vaarkamp, 
José Hijmissen, Daniëlle Roordink en 
Rianne Stoffer.

Contactpersoon: Rianne Stoffer
06 – 43988091, 
janjaapenriannestoffer@hotmail.com
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Kinderkerk (groep 1 t/m 8)

Omschrijving: 
Elke zondag is er tijdens beide 
ochtenddiensten (9.00 uur en 10.30 uur) 
kinderkerk voor de kinderen van groep 
1 t/m 8. Alle kinderen beginnen in de 
kerk. Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 
en groep 7/8 gaan tijdens de dienst naar 
hun eigen ruimte om daar kinderkerk te 
hebben. Aan het eind van de dienst komen 
alle kinderen weer terug om samen het 
slotlied te zingen en de zegen van de Heer 
te ontvangen. Er zijn door het jaar heen 
gezinsdiensten, dan is er geen kinderkerk. 
Deze diensten worden d.m.v. de weekbrief 
aangekondigd.

Voor wie: Kinderen van groep 1 t/m 8

Wanneer: Tijdens de zondagse 
ochtenddiensten (9.00 uur en 10.30 uur)

Waar: Andreaskerk

Contactpersonen:
Groep 1/2: Corinda Zwerver 
(corindazwerver@ziggo.nl)

Groep 3/4: Marjolein van de Geest 
(marjolein@vandegeest.nl)

Groep 5/6: Henriëtte Sielias 
(Fam.sielias@kpnmail.nl)

Groep 7/8: Rianne Hop (m.hop644@
upcmail.nl)

Kinderen & Jeugd



Andreasclub (groep 3 t/m 5)
Omschrijving: 
We beginnen de avond met (Bijbel)verhaal en 
gebed, daarna gaan we lekker knutselen en 
gezellig kletsen met de andere kinderen! 

Voor wie: jongens en meisjes (groep 3 t/m 5)

Wanneer: vrijdagavond om de week 
(m.u.v. de vakanties). van 19.00 tot 20.00
28 sept  12 oktober  2 +16 +30 november   14 
december   11 + 25 januari  8 + 22 februari  15 + 
29 maart  & 12 april

Waar: Kelder ‘t Voorhuys

Leiding: Petra Ruiter,  Marloes Jansen, Jolien 
van Es,  Janneke van der Poel

Contactpersoon: Janneke van der Poel  
06-15121703  wvdpoel85@hotmail.com

Andreasclub (groep 6 t/m 8)

Omschrijving:
Samen nadenken over een verhaal uit de 
Bijbel en dan op een gezellige creatieve 
manier bezig zijn met veel verschillende 
materialen of een spel spelen.

Voor wie: jongens en meisjes (groep 6 t/m 8)

Wanneer: vrijdagavond om de week 
(m.u.v. de vakanties) van 19.00 tot 20.00
21 sept. 5 +19 oktober  9 +23 november  7 + 21 
december   18 januari   1+ 15 februari   8 + 22 
maart &  5 april

Waar: Kelder ‘t Voorhuys

Leiding: Melissa Heimensen, Willemijn van 
Elten & Ria van Elten

Contactpersoon: Ria van Elten, 06 40258079
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Rock Solid
Omschrijving:
Zit je op het voortgezet onderwijs en 
ben jij tussen 11 en 14 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!

Voor wie: Jeugd van 11 t/m 14 jaar

Wanneer: Elke 3e zondagochtend van de 
maand

Waar: Jeugdkelder

Contactpersoon: Chanien Galama 
(06 – 24 87 44 71, 
rocksolidputten@gmail.com)

Website: 
facebook.com/groups/rsputten
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Relaxx

Omschrijving: 
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.

De kosten zijn twee euro per persoon per 
avond. Voor sommige activiteiten, zoals 
zwemmen, wordt een hogere bijdrage 
gevraagd.

Voor wie: Jeugd vanaf 12 jaar

Wanneer: Eén keer per maand op 
zaterdagavond. Meestal de eerste 
zaterdag van de maand. Vanaf 19:00 uur 
tot ong. 22:30 uur.
Waar: Start bij Andreaskerk

Contactpersoon:
Ria Jansen 
Mailadres: relaxx@live.nl

Kinderen & Jeugd



Impact
Omschrijving: 
We volgen het programma van Stay Steady. 
Stay Steady prikkelt jongeren om het geloof 
te ontdekken. Spetterende opdrachten en 
persoonlijke verwerkingsmomenten brengen 
de thema’s dichtbij. In gespreksgroepjes 
leren jongeren hun eigen mening te 
vormen. Stay Steady is ook geschikt voor 
buitenkerkelijke jongeren.

Voor wie: jeugd van 15 t/m 17 jaar

Wanneer: 1x per 6 weken op zondagochtend 
van 10.00 - 12.00 uur, jeugdweekend in 
september, 3 avonden (incl. afsluitende BBQ)

Waar: Jeugdkelder Andreaskerk

Leiding: Mark en Riëtte Koopman, Maurits en 
Pauline Schraven

Contactpersoon: Pauline Schraven, 
06-51587058, pauline__bok@hotmail.com

Crosspoint

Omschrijving:
Een plaats waar je jezelf kan zijn! 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 doen voor wie daar 
zin in heeft. 

Voor wie: Jongeren van 18 t/m 25 jaar

Wanneer: Eens in de twee weken op 
zaterdagavond, inloop 20:30 uur.

Waar: Jeugdkelder Andreaskerk 

Contactpersoon: Diederick Bos 
(06 130 40 285, 
mailadres: bosdiederick@hotmail.com
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Catechese
Omschrijving:
Catechese is op een gezellige manier 
leren uit de Bijbel. Samen ontdekken 
we wie Jezus voor ons wil zijn. In een 
kleine groep (10 jongeren) komen we 
in een huiskamer bij elkaar. Catechese 
is er voor alle jongeren van 12 t/m 17 
jaar. Al deze jongeren krijgen in de week 
van 20 augustus een uitnodiging voor 
catechese. Heb je geen uitnodiging 
gekregen, maar wil je wel meedoen? 
Schrijf je gerust in!Voor wie: Jongeren van 12 t/m 17 jaar

Wanneer: meer info op www.
andreaskerkputten.nl/catechese
Leiding: diverse gemeenteleden
Waar: diverse locaties
Contactpersoon: Erik Posthouwer
erikposthouwer@andreaskerkputten.nl
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Alpha Youth

Voor wie: Jeugd tussen 17 en 22 jaar
Wanneer: 
jan. - apr. ‘19, start op 20 jan ‘ 19
Zondagavond van 18.00 - 21.00 uur 
Waar: Jeugdkelder Andreaskerk
Contactpersoon: Erik Posthouwer
erik.posthouwer@andreaskerkputten.nl

Omschrijving: 
Alpha bestaat uit 11 interactieve 
meetings, waarin je open kunt praten 
over de basis van het christelijk geloof. 
Het is gratis gezellig en zonder gedoe. 
Met andere jongeren ga je 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.

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 enige 
in een bepaalde situatie zijn.

Voor wie: kinderen op de basisschool & 
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.
Groepjes draaien 6 weken achter elkaar, 
één keer per week een uur.
Contactpersoon: Francis Nieuwland 
Tel.nr. 06 - 25 11 05 17
Anneke de With 

Website: www.praatpaalputten.nl

PraatPaalPutten

Kinderen & Jeugd



Grote Oversteek
Omschrijving: 
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.
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Voor wie: Jongeren van 12 t/m 15 jaar

Wanneer: 3e weekend van juni 

Leiding: diverse gemeenteleden

Waar: Putten – de Banken van Zeewolde

Contactgegevens: 
info@groteoversteek.nl

Nacht van Hoop

Voor wie: Jeugd en jong volwassenen 
(14 - ong. 30 jaar)

Wanneer: zaterdag 20 april vanaf 
21.30 uur (tot 7.30 de volgende 
ochtend)

Waar: Andreaskerk, ‘t Voorhuys

Contactpersoon: Erik Posthouwer
erikposthouwer@
andreaskerkputten.nl

Omschrijving:
Met een grote groep jongeren wordt elk jaar 
de 40dagentijd afgesloten met de Nacht van 
Hoop. Er wordt een geweldig, afwisselend 
programma voor je in elkaar gezet. Bereid je 
voor op een nacht waarin je gevraagd wordt 
actief mee te doen met het programma. Tijdens 
deze avond en nacht is er ruimte om samen 
met leeftijdsgenoten te zingen, bidden en 
praten over het geloof. Ook zijn er toffe spellen, 
leren we elkaar beter kennen en worden er 
persoonlijke verhalen gedeeld. 

Tijdens de Nacht van Hoop worden elke jaar 
artiesten uitgenodigd en zijn er sprekers. De 
jeugdband zorgt voor de muzikale begeleiding 
tijdens de nacht. 

Neem al je vrienden en vriendinnen mee en 
beleef samen een fantastische Nacht van Hoop! 
En om de echte Nederlanders over te halen: 
Deelname is helemaal gratis!

Kinderen & Jeugd



Kalender jeugdactiviteiten
2018-2019
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September
Zaterdag 15  CrossPoint 
Zondag 16 Rock Solid 
Zondag 16 Stay Steady 
Vrijdag 21 Andreasclub gr. 6-8
Zondag 23 Stay Steady 
Vrijdag 28 Andreasclub gr. 3-5
Zaterdag 29  CrossPoint 

November
Vrijdag 2 Andreasclub gr. 3-5
Zaterdag 3 Relaxx
Vrijdag 9 Andreasclub gr. 6-8
Zaterdag 10 CrossPoint 
Vrijdag 16 Andreasclub gr. 3-5
Zondag 18  Rock Solid 
Vrijdag 23 Andreasclub gr. 6-8
Zaterdag 24  CrossPoint 
Vrijdag 30 Andreasclub gr. 3-5

Oktober
Vrijdag 5 Andreasclub gr. 6-8
Zaterdag 6 Relaxx
Vrijdag 12 Andreasclub gr. 3-5
Zaterdag 13 CrossPoint 
Vrijdag 19 Andreasclub gr. 6-8
Zondag 21  Rock Solid 
Zaterdag 27 CrossPoint 
Zondag 28 Stay Steady 

December
Vrijdag 7 Andreasclub gr. 6-8
Zaterdag 8 CrossPoint 
Zondag 9 Stay Steady 
Vrijdag 14 Andreasclub gr. 3-5
Zondag 16  Rock Solid 
Vrijdag 21 Andreasclub gr. 6-8
Zaterdag 22 CrossPoint 

Januari
Zaterdag 5 CrossPoint 
Vrijdag 11 Andreasclub gr. 3-5
Zondag 13 Stay Steady 
Vrijdag 18 Andreasclub gr. 6-8
Zaterdag 19 CrossPoint 
Zondag 20 Rock Solid 
Zondag 20 Alpha Youth 
Vrijdag 25 Andreasclub gr. 3-5
Zondag 27 Alpha Youth 

Februari
Vrijdag 1 Andreasclub gr. 6-8
Zaterdag 2 Relaxx
Zaterdag 2 CrossPoint 
Vrijdag 8 Andreasclub gr. 3-5
Zondag 10 Alpha Youth 
Vrijdag 15 Andreasclub gr. 6-8
Zaterdag 16 CrossPoint 
Zondag 17 Rock Solid 
Zondag 17 Alpha Youth 
Vrijdag 22 Andreasclub gr. 3-5
Zondag 24 Alpha Youth 
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Maart
Zaterdag 2 CrossPoint 
Zondag 3 Stay Steady 
Vrijdag 8 Andreasclub gr. 6-8
Zaterdag 9 Stay Steady + Relaxx 
Zondag 10 Alpha Youth 
Vrijdag 15 Andreasclub gr. 3-5
Zaterdag 16 CrossPoint 
Zondag 17  Rock Solid 
Zondag 17 Alpha Youth 
Vrijdag 22 Andreasclub gr. 6-8
Vr. Za. 22/23  Alpha Youth weekend
Vrijdag 29 Andreasclub gr. 3-5
Zaterdag 30 CrossPoint 
Zondag 31 Alpha Youth 

April
Vrijdag 5 Andreasclub gr. 6-8
Zaterdag 6 Relaxx
Zondag 7 Alpha Youth 
Vrijdag 12 Andreasclub gr. 3-5
Zaterdag 13 CrossPoint 
Zondag 14  Stay Steady
Zondag 14 Alpha Youth 
Zaterdag 27 CrossPoint 
Zondag 28 Rock Solid 

Mei
Zaterdag 11 CrossPoint 
Zondag 12 Alpha Youth   
                             (slotavond)
Zaterdag 18 Relaxx
Zondag 19 Rock Solid 
Zaterdag 25 CrossPoint 
Zondag 26 Alle clubs – BBQ 

Juni
Zaterdag 8 CrossPoint
Zondag 16  Rock Solid 
Zondag 16  Stay Steady 
Zaterdag 22  CrossPoint 

Oppas: elke zondag tijdens de 
ochtenddiensten

Kinderkerk: elke zondag tijdens 
de ochtenddiensten (behalve 
gezinsdiensten)



De naamgeving van onze gemeente verwijst naar:

“En hij (Andreas) leidde hem tot Jezus” 
Johannes 1:43 

Dat willen we uitdragen.







VOLWASSENEN
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Vorming en toerusting
Omschrijving:
Evenals vorige jaren presenteert de 
commissie Vorming en Toerusting waarin 
samenwerken de Hervormde Gemeente 
Andreaskerk, de Gereformeerde Kerk en 
de Rooms Katholieke Parochie St. Lucas 
(Geloofsgemeenschap H. Maria Zuivering 
Putten) een nieuw programma voor het 
komend seizoen. De commissie heeft 
wederom een gevarieerd en interessant 
aantal activiteiten voor het seizoen 2018-
2019 op het programma staan. 
De commissie hoopt ook dit jaar op de 
avonden weer veel leden van de kerken en 
tevens andere geïnteresseerden te mogen 
begroeten. 
Het volledige programma staat in het oranje 
boekje dat u vindt op de boekentafels in de 
kerken.

Het boekje kan ook worden bezorgd indien 
gewenst. Laat het even weten aan de 
contactpersoon.

Voor wie: Kerkelijke en niet-kerkelijke 
belangstellenden
Wanneer: september 2018 t/m mei 
2019
Waar: Wisselend in een van de 
deelnemende kerken 
Frequentie: eens in de maand
Contactpersonen: Margriet 
Tiemersma (secretariaat V&T)
Emailadres: tsd@solcon.nl
Telefoonnummer: 0341 – 41 36 10
Website: www.andreaskerkputten.
nl/vorming-en-toerusting/

Bijbel lezen met je hart (Oase)
Omschrijving:
Deze open groep – je hoeft je er niet voor op 
te geven, je kunt komen wanneer je wilt of zo 
vaak je kan – komt eens per maand bij elkaar 
op de donderdagavond. We lezen de Bijbel 
met ons hart. De nadruk ligt op het luisteren 
naar wat Gods Geest door de woorden 
tot ons wil zeggen. Dat doen we vanuit de 
rust, de stilte en het gebed. Het is dus geen 
gespreksgroep of studiegroep, maar meer 
een verdiepingsgroep. 

Voor wie: voor wie de Bijbel met 
nieuwe ogen wil leren lezen.

Waar: ‘t Voorhuys (Andreaskerk)

Wanneer: donderdagavond  
Koffie om 19:45 uur. Start om 20:00 
uur. We sluiten af rond 21:30 uur. 

Frequentie: 13 sept, 11 okt, 8 nov, 6 
dec, 10 jan, 7 febr, 7 mrt, 4 apr, 9 mei

Contactpersoon: Ds. Reinoud Koning
Emailadres: 
reinoud.koning@outlook.com 

Volwassenen
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Belijdenisgroep I 
Omschrijving 
Een jaar aan een belijdenisgroep meedoen, 
is een jaar intensief nadenken over en bezig 
zijn met je geloof. Je verdiept je liefde voor 
Hem, je inzicht over Hem. Je doet het om 
in de Pinksterdienst met hart en ziel ja te 
mogen zeggen tegen God in het midden 
van zijn gemeente. Het is voor de meesten 
ook de bevestiging van de doop. Meedoen 
wil niet zeggen dat je nu al zeker weet dat 
je belijdenis gaat doen. Er is alle ruimte om 
tijdens het jaar daar een beslissing over te 
nemen.

Voor wie: Voor iedereen die overweegt 
om met Pinksteren 2019 belijdenis te 
doen. 

Wanneer: Dinsdagavond 19.45 - 21.15 
uur
Frequentie: eens in de 2 weken
Waar: Bovenzaal (Andreaskerk)

Contactpersoon: Ds. Reinoud Koning
Emailadres: 
reinoud.koning@outlook.com 

Belijdenisgroep II (jonge ouders)

Omschrijving:
De opzet van deze belijdenisgroep is gelijk 
aan die van de andere. Het verschil zit ‘m in 
het aantal avonden dat we bij elkaar komen. 
Deze groep komt eens per maand bij elkaar. 
Vooral voor ouders met jonge kinderen en 
gemeenteleden met een erg volle agenda 
biedt deze groep een goede mogelijkheid om 
toch volgend jaar belijdenis te kunnen gaan 
doen. 

Voor wie: Voor iedereen die overweegt 
om met Pinksteren 2019 belijdenis te 
doen. 

Wanneer: Dinsdagavond 19.45 - 21.15 
uur
Frequentie: eens in de maand
Waar: Bovenzaal (Andreaskerk)

Contactpersoon: Ds. Reinoud Koning
Emailadres: 
reinoud.koning@outlook.com 

Volwassenen
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Dinsdagmiddag Bijbelgesprekskring
Omschrijving:
Anderhalf uur samen de Bijbel lezen op 
dinsdagmiddag. Daar gaat het om in deze 
groep.  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 hoogtepunten 
uit het leven van Abraham en Sara. Vanaf 
januari bespreken we het tweede deel van 
het Marcusevangelie, de weg die Jezus ging 
vanuit Galilea naar Jeruzalem. De weg van 
zijn lijden en opstanding.

De leiding wordt wisselend verzorgd door ds. 
W. Gugler, ds. D. Boekema en ds. R. Koning. 

Opgave is niet nodig.

Voor wie: Iedereen die samen de 
Bijbel wil lezen.

Waar: ‘t Voorhuys, Andreaskerk
Wanneer: dinsdag 14:30 – 16:00 uur. 
Data: 18 sep, 02 okt, 16 okt, 30 okt, 
13 nov, 27 nov, 11 dec, 8 jan, 22 jan, 
5 feb, 19 feb, 5 mrt, 19 mrt, 2 apr, 16 
apr en 30 apr

Contactpersoon: Ds. Reinoud Koning
Emailadres: 
reinoud.koning@outlook.com 

Orientatie Geloven & Belijden
Omschrijving:
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 2019 te belijden: ik geloof!

Voor wie: Iedereen die wil leren 
geloven – ongeacht leeftijd of
kerkelijke achtergrond.
Wanneer: de vaste avond is dinsdag
Waar: Pastorie (Voorthuizerstraat 
65)
Frequentie: om de week
Contactpersoon: Ds. Werner Gugler
Emailadres: w.gugler@filternet.nl
Telefoonnummer: 0341 – 36 36 29

Volwassenen
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Gemeente-Bijbel-School
Omschrijving 
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 handvatten 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 waarom we geloven wat 
we geloven en zich te kunnen verdiepen in  
geloofsonderwerpen (School). Meestal wordt 
eerst een plenaire ‘lezing’ m.b.t. het onderwerp 
geboden met hulp van multimediaal materiaal
Deze kunnen de deelnemers als hand-out 
downloaden.
Uiteraard is er na de koffiepauze (ca. 21:00
gelegenheid voor vragen. Het stimuleren van
groepsgesprekken hoort echter niet bij de 
opzet van de GBS.

Voor wie: iedereen, ongeacht (niet) 
kerkelijke achtergrond

Wanneer: Donderdagavond (om de 
week) van 20.00 - 21.45 uur

Waar: ‘t Voorhuys (Andreaskerk)

Frequentie: 12 avonden

Contactpersoon: Ds. Werner Gugler
Emailadres: w.gugler@filternet.nl
Telefoonnummer: 0341 – 36 36 29
Website: www.andreaskerkputten.nl/
gemeente-bijbelschool/

Retraite (weekend)

Even helemaal weg uit de drukte van je 
alledaagse leven om twee dagen de tijd te 
nemen voor je geloof, God, rust, verdieping, de 
Geest, de Bijbel, gebed.

Ervaring vanuit eerdere weekenden leert dat 
veel mensen het best spannend vinden om 
de stap te zetten. Maar praat eens met wie 
je voor zijn gegaan. Ze mochten ontdekken 
hoe waardevol het is om dit te doen. Hoeveel 
diepgang het brengt. Hoeveel verbondenheid 
met de Heer en met elkaar. Het thema van 
de retraite in november is ‘De stem van God’. 
Hoe spreekt God tot ons hart? Hoe vinden we 
zijn Woord voor onze levensweg? Deze vragen 
raken aan de kern van ons geestelijk leven. We 
zoeken er allemaal naar. Vanuit verschillende 
invalshoeken gaan we dieper op dit onderwerp 
in.

Het thema van het weekend in april is ‘Leven 
door de Geest’.

Omschrijving:Voor wie: Er is ruimte voor ongeveer 
20 deelnemers. Iedereen heeft 
beschikking over een eigen kamer 
met douche. De maaltijden worden 
verzorgd door Emmaus. Er zijn 
altijd wel mensen met wie je kunt 
meerijden.

Wanneer: 
9-11 nov. ‘18 – ‘De stem van God’
26-28 apr. ‘19 - ‘Leven door de Geest’
Vrijdag 12.15 t/m zondag 14.00 uur

Kosten: 120 euro (p.p) (excl. reis) 
Is dit bedrag – om wat voor reden 
dan ook – voor jou te hoog? Neem 
gerust even contact op. 

Leiding: Anke en Reinoud Koning, 
Mariette en Rik Nijs.

Opgave en informatie
reinoud.koning@outlook.com

Volwassenen
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Bezinningsweekend
Omschrijving:
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 2019 is geloven met 
vallen en opstaan.

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 die centraal 
staan tijdens een bezinningsweekend.

Voor wie: Mensen die in het geloof 
verdieping zoeken en open staan voor 
ontmoeting.

Waar: Groepsaccommodatie ‘Markestee’ 
in Blesdijke, Friesland (ca. 1 uur rijden van 
Putten).

Wanneer: 25 t/m 27 januari 2019

Contactpersoon: Werner & Hanna Gugler, 
0341 – 36 36 29, 
w.gugler@filternet.nl 

Kosten: De prijs voor de twee-
persoonskamers met eigen douche en WC 
op de begane grond is € 120,- p.p. all-in. 
De kamers op de 1e verdieping hebben een 
gedeelde douche en WC. Daarom zijn deze 
kamers goedkoper: 90,- p.p. 
Daarnaast is er één luxe chalet. Deze kost 
140,- p.p. Het all-in arrangement bevat ook 
alle (borrel)drankjes.

Bijbelkring Huinen
Omschrijving:
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.

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

Wanneer: Elke maand van oktober t/m juni.
Waar: Verschillende adressen, om de beurt 
bij iemand thuis. Volgens een rooster.
Frequentie: om de week

Contactpersoon: Ina Pol
Emailadres: benina@live.nl
Telefoonnummer: 06 – 22 39 22 25

Volwassenen
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Bijbelkring Stationsstraat
Omschrijving: 
We praten, aan de hand van een onderwerp, 
soms uit een boek, soms uit de Bijbel, 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 Ariëtte van Kempen 
Tel: 0341 – 35 71 60 
Emailadres: a.kempen6@solcon.nl)

Meditatief moment

Omschrijving:
Een kwartiertje met anderen “stilstaan” voor 
bezinning midden in de week, ingevuld door 
voorgangers en leden van de Andreaskerk, 
Gereformeerde Kerk en Rooms Katholieke
Parochie.

Komt u wat eerder, dan heeft u nog 
gelegenheid koffie of thee te gebruiken in de 
ontmoetingsruimte.

Voor wie: Iedereen die bezinning 
zinvol vindt

Waar: In de consistorie van de 
Gereformeerde Kerk

Wanneer: 
Woensdagmorgen om 11:30 uur.

Frequentie: Het hele jaar elke 
woensdagmorgen (behalve juli en
augustus)

Contactpersoon: Thea Bos
Telefoonnummer: 0341-360099

Bijbelkring Heinestraat
Omschrijving: 
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, 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) 
Contactpersoon: Fennie van den 
Broek (0341 – 35 83 19 of 06 1029 
4356, broekjes1@solcon.nl)

Volwassenen
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GemeenteGroeiGroepen
Omschrijving:
Een GemeenteGroeiGroep is eigenlijk een 
gemeente-in-het-klein. Acht tot twaalf 
mensen maken deel uit van zo’n groep. Je 
ontmoet elkaar en leert elkaar kennen. Je 
leest uit de Bijbel en spreekt met elkaar 
daarover door aan de hand van een boekje. 
Je luistert naar muziek of zingt zelf en 
er wordt gebeden. Bovendien is er de 
mogelijkheid om naar elkaar en soms ook 
naar anderen om te zien, bijvoorbeeld door 
te helpen bij een praktische klus of in geval 
van nood. De ervaringen van de deelnemers 
zijn veelal positief en het geeft je de 
mogelijkheid om naar elkaar en naar God toe 
te groeien.

Eens in de drie weken, met een gezamenlijk 
begin in de derde week van september. De 
huidige groepen zijn op elke avond van de 
week, behalve zaterdagavond en er is ook 
een groep op de woensdagochtend.

Voor wie: Voor alle volwassenen, 
ongeacht leeftijd, achtergrond of 
mate van geloof.
Wanneer: Start jan/feb 2019 op 
dinsdagen om 19.00 uur 

Waar: Iedere groep komt samen bij 
één van de leden thuis en dat kan ook 
wisselen.

Contactpersonen: Anja en Herman 
Arissen
Emailadres: h.arissen@chello.nl
Telefoonnummer: 0341-351601

Doopoudergroepen

Voor wie: Ouders met kinderen die 
(onlangs) gedoopt zijn. Doopouders 
worden uitgenodigd deel te nemen

Wanneer: diverse dagen
Waar: diverse locaties
Frequentie: in overleg

Contactpersoon: Jan en Marjan 
Coppoolse en Werner Gugler
Emailadres: w.gugler@filternet.nl
jan@coppoolse.net
Telefoonnummer: 0341 – 36 36 29

Omschrijving:
Ouders die hun kindje willen laten dopen 
nemen altijd deel aan twee doopzittingen. 
We gaan dan dieper in op de betekenis 
en achtergrond van de doop. Na de 
doopdienst worden alle doopoudergroepen 
uitgenodigd om deel te nemen aan een 
doopoudergroepen. Zo’n groep komt meestal 
vier avonden bij elkaar. We spreken dan 
met elkaar over hoe je het geloof een plaats 
geeft in je gezin en hoe je al jong kinderen 
vertrouwd kunt maken met het geloof.

Volwassenen
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Mannenweekend
Omschrijving 
Het ene moment zit je met een biertje om 
het kampvuur en heb je mooie gesprekken, 
op een ander moment ben je actief bezig 
in de prachtige natuur van de Ardennen. 
Het mannenweekend is er voor elke man 
in (en rondom) de Andreaskerk die op een 
ontspannen manier meer wil leren over 
wie God is en een prachtig weekend met 
andere mannen wil beleven. Vertrek is op 
vrijdagochtend en op zondagavond ben 
je weer thuis. Voor elk mannenweekend 
is er een kennismakingsavond en een 
terugkomavond. De organisatie ligt in 
de handen van Jan Ruitenberg en Erik 
Posthouwer. Doel is om mannen binnen de 
Andreaskerk elkaar beter te leren kennen 
en meer te leren over God. Vanwege de 
grote belangstelling zijn er in 2019 twee 
mannenweekenden gepland. Alle informatie 
staat hieronder:

Het maximum aantal personen dat mee kan 
op een weekend is 14.

Voor wie: iedereen, ongeacht (niet) 
kerkelijke achtergrond

Wanneer: Weekend 1: Vrijdag 3 mei 
2019 (7.30 uur) tot en met 5 mei 2019 
(18.00 uur)
Weekend 2: Vrijdag 23 augustus 2019 
(7.30 uur) tot en met 25 augustus 
2019 (18.00 uur)

Waar: Ardennen, Belgie

Contactpersoon: Erik Posthouwer 
Telefoonnummer: 06-50484911
Emailadres: erikposthouwer@
andreaskerkputten.nl

Kosten: €125,00 

Verder na verlies

Voor wie: Iedereen die te maken 
heeft met verlies

Wanneer: data volgen

Waar: Andreaskerk

Contactpersoon: Jannie Torsius 
E-mailadres: 
jannietorsius@gmail.com 
Telefoonnummer: 06-28143090

Omschrijving:
Afgelopen jaar zijn we voor het eerst 
begonnen met vier avonden voor wie afscheid 
moest nemen van een partner. De groep heet 
‘Verder na verlies’. We eten samen. Kijken 
terug op de weg die we gegaan zijn. Delen 
ervaringen. Leren van elkaar. Steunen elkaar.

Alle deelnemers uit de eerste groep kijken 
positief terug op de avonden, ook al was het 
best een stap om er aan deel te gaan nemen.

Volwassenen
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Contactmiddag voor Senioren
Omschrijving:
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.

De activiteiten worden organisatie door het 
activiteitenteam van de Gereformeerde Kerk en 
HVD van de Andreaskerk.

Belangstellenden zijn ook welkom voor deze 
bijeenkomsten.

 

Voor wie: Seioren uit de Andreaskerk 
en de Gereformeerde Kerk.

Wanneer: 6x per jaar in de middag 
(data t.z.t. gecommuniceerd)

Waar: Bij een van de 2 kerken

Contactpersonen: 
Titia Meindertsma 
t.meindertsmafalkema@chello.nl
0341-352776

Reinie van Schoor
reinie.van.schoor@upcmail.nl
06-10865148

Koffieochtend in zorgcentrum De Schauw
Omschrijving:
Gespreksochtend onder leiding van een 
voorganger van de Gereformeerde Kerk of de 
Andreaskerk met liederen, gebeden en gesprek.

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

Wanneer: Dinsdagmorgen of donderdagmorgen
van 10:00 uur tot 11:30 uur

Waar: Vergaderzaaltje 302 in De Schauw

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

Telefoonnummer: 0341-360099

Senioren
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Avondmaalsdienst in zorgcentrum De Schauw
Omschrijving: 
Viering van het Heilig Avondmaal in 
zorgcentrum De Schauw en Elim 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.

Deze avondmaalsdienst is voor mensen voor 
wie een Avondmaalsviering in de kerk, een 
zogenaamd “lopend Avondmaal”, bezwaarlijk 
kan zijn door een (tijdelijke) handicap of 
gevorderde leeftijd. Begeleiders zijn uiteraard 
ook welkom.

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.

Voor wie: zie omschrijving

Wanneer: zondagmorgen 09.30 
uur (4x per jaar, data tijdig 
aangekondigd)

Waar: De Brasseriezaal (De Schauw)
& Elim

Contactpersoon: Thea K.N. Bos

Telefoonnummer: 0341-360099

Senioren



Voorthuizerstraat 14
3881 SH Putten

Diensten
Ochtenddienst 9:00 & 10:30 uur

Avonddienst 19:00 uur

Voorgangers
Predikant Wijk Noord ds. Reinoud Koning 
0341 – 35 19 39 | ds.koning@tekstplek.nl
Predikant Wijk Zuid ds. Werner Gugler 
0341 – 36 36 29 | w.gugler@filternet.nl

Kerkelijk werker Erik Posthouwer 
06 – 5048 4911 | erikposthouwer@andreaskerkputten.nl

Scriba kerkenraad
Gea van Maanen | 0341 – 49 16 72 | scriba@andreaskerkputten.nl

Beheerder kerkgebouw & ’t Voorhuys
Arjan van den Bor | 06 – 5350 1208 | voorhuys@andreaskerkputten.nl

Kerkelijk bureau
(dinsdag & donderdag 09:00 tot 11:00 uur en na overleg)

Henny Zwart-Dekker | 0341 – 36 13 70 | info@andreaskerkputten.nl

Ledenadministratie
Dik Jansen | ledenadministratie@andreaskerkputten.nl

Weekbrief
Roelanda van der Lee | zondagsbrief@andreaskerkputten.nl

Andreas Magazine
Maurits Schraven | andreasbode@andreaskerkputten.nl

Webredactie
webredactie@andreaskerkputten.nl


