
SLOTAVOND ALPHA YOUTH 
Op 12 mei is de slotavond van Alpha 
Youth. De jongeren die dit jaar hebben 
deelgenomen aan de Alpha Youth 
zullen deze avond vertellen over hun 
ervaringen. Zoals gebruikelijk bij 
Alpha starten we (om 18.00 uur) met 
een maaltijd. Iedereen is van harte 
uitgenodigd!  Geef je wel even op bij 
Alina van Wilgenburg 
(alinavanwilgenburg@gmail.com).  

COÖRDINATORENOVERLEG 
Op 29 mei is er weer een jeugdwerk-
coördinatorenoverleg. T.z.t. ontvangt 
je coördinator de agenda zodat deze 
ook in  de jeugdgroepen besproken kan 
worden.  

START JEUGDWERK OP 10 SEPTEMBER 
Ook komend seizoen willen we het 
jeugdwerk weer samen starten. We willen 
dit met jullie doen op dinsdagavond 10 
september 2019 (rond 19.30 uur). We gaan 
zorgen voor een mooi programma zodat 
we geïnspireerd het nieuwe seizoen in 
kunnen gaan. Zet je de avond alvast in je 
agenda? In de nieuwsbrief van juli krijg je 
meer informatie over deze avond. 
 
BRUGDIENST 
Nog even en dan gaan de kinderen uit 
groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Ook 
in de kerk maken de kinderen een overstap 
naar een nieuwe fase. Om deze nieuwe fase 
te markeren is er een ‘brugdienst’ (7 juli 
om 10.30) waarbij de kinderen uit groep 8 
en hun ouders een belangrijke rol spelen. 
Deze dienst wordt met de ouders 
voorbereid op 21 mei om 20.00 uur.  
Willen de ouders die nog geen persoonlijke 
uitnodiging hebben ontvangen (per mail) 
zich aanmelden bij Rianne Hop 
(m.hop644@upcmail.nl)? 
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ZOMERTIJD 
 
Nu de klok weer verzet is en de dagen 
langer gaan duren, wordt het weer 
langzaam zomer. In het jeugdwerk 
betekent dat vaak een tijd van 
evalueren en vooruit kijken. De 
jeugdclubs ronden in de komende 
periode hun seizoen af en kijken 
vooruit naar het komende seizoen.  
 
Wat een mooie maanden hebben we 
toch weer achter ons liggen. Mooie 
avonden met de jongeren van Alpha 
Youth, een prachtig kinderkerk-
project in de 40dagentijd, een mooie 
biddag, een bijzondere Nacht van 
Hoop. Tienduizend redenen tot 
dankbaarheid.  
 
Ook kijken we al weer vooruit naar 
komend seizoen. De Grote Oversteek 
komt er aan, de dag voor de 
Kinderwinkel, de brugdienst. Je leest 
er meer over in deze nieuwsbrief. Op 
10 september willen we met jou en de 
andere jeugdwerkers starten.  
 
Ik wens je leesplezier bij deze 
nieuwsbrief, en 
Gods zegen bij 
je jeugdgroep. 
 
Namens de 
jeugdraad, 
 
Erik 
Posthouwer 

HALLO ALLEMAAL, 
 
Mijn naam is Marjolein van de Geest. Sinds 3 jaar ben ik, samen met mijn man Eduard en onze 3 
dochters, lid van de Andreaskerk.  Naast mijn werk als leerkracht in het basisonderwijs heb ik 
altijd veel in het jeugdwerk gedaan in mijn vorige kerk in Bodegraven.  
Na een jaartje kijken hoe het hier allemaal gaat ben ik 2 jaar geleden begonnen met de 
kinderkerk bij groep 5/6. Door de veranderingen binnen de kinderkerk ben ik al snel mee 
gaan denken over deze veranderingen en ben nu coördinator voor groep 3/4 samen met 
Rosalie. Dit doe ik met heel veel plezier en enthousiasme!  Ik vind het heel bijzonder dat we 
met dit werk zoveel kinderen mogen bereiken met de Bijbelverhalen. Wat zijn we gezegend in 
onze kerk met zoveel jeugd en enthousiaste leiding! 

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 
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AGENDA 
 

OVERLEG TIENERCLUBS 
Op onze tienergroepen (Rock Solid, Relaxx, 
Impact en CrossPoint) komen veel tieners. 
Binnenkort evalueren we het afgelopen 
seizoen met de tienerclubs en kijken we 
vooruit hoe we onze tieners nog beter 
kunnen bereiken. Ook komt ter sprake hoe 
we overgangen tussen de tienerclubs 
makkelijker maken.   
Er gaan ook een aantal jeugdleiders van de 
tienerclubs (Rock Solid en Impact) 
stoppen. We zoeken dus ook nog leiding 
voor de tienerclubs op zondagochtend.  
 
DAG KINDERWINKEL (1 MEI) 
De diaconie heeft de kinderen uit de 
Haagse wijk Moerwijk uitgenodigd om op 
woensdag 1 mei a.s. bij ons op het 
platteland een leuke dag te beleven op de 
boerderij van Evert en Frieda Esveld (naast 
Kukelekú). Er zijn heel veel vrijwilligers 
nodig. Voor het begeleiden van activiteiten 
en om pannenkoeken te bakken. Jong en 
oud mag zich opgeven om deze kinderen 
een onvergetelijke dag te bezorgen. Als 
vrijwilliger mag je je eigen kinderen 
meenemen. Geef je op: 06-30092384 of 
diaconie@andreaskerkputten.nl. 
 
JEUGDWEEKEND 
In het weekend van 4-6 oktober gaan we 
met de tieners een weekend weg. Er zijn 
nog maar een paar plaatsen over en 
vol=vol. Meer info op de website. 

GROTE OVERSTEEK 
Op 14 en 15 juni is er weer de Grote 
Oversteek. Helaas kunnen deelnemers 
zich niet meer inschrijven, we zitten vol. 
We zoeken nog wel leiding die mee wil 
helpen. Meer informatie en opgeven 
hiervoor kan bij Heidy van de Pol 
(groteoversteek@hotmail.com)  
 
KINDERKERK 
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat 
we ernaar streefden om per 31 maart 2019 
(zomertijd) de groepen 5-8 in de vroege 
diensten weer te splitsen. Dit is niet gelukt 
omdat we niet genoeg leiding hebben.  
 
JONGERENDIENSTEN 2019 
We kijken terug op een aantal mooie 
jongerendiensten. Verschillende 
catechesegroepen hebben een aantal 
mooie jongerendiensten voorbereid. Als 
jeugdraad hebben we onderzoek gedaan 
naar de jongerendiensten. We hebben 
jongeren (en jeugdleiders) gevraagd naar 
hun mening en we zullen voor de zomer 
onze bevindingen omzetten in beleid. 
 
Zoals je misschien wel weet is er elke 
eerste zondag van de maand een 
jongerendienst. Wellicht heb jij ideeën, 
aarzel niet om ze door te geven. 

• 5 mei 2019: ds. Reinoud Koning 
• 2 juni 2019: InterChurch  
• 7 juli 2019: Erik Posthouwer 

REACTIE? 
Neem contact op met Erik Posthouwer  
erikposthouwer@andreaskerkputten.nl 

01 
MEI 
(woe) 

 DAG KINDERWINKEL 
10.00 uur (Halvinkhuizerweg 
125) 
 

12 
MEI 
(zo) 

 SLOTAVOND ALPHA 
YOUTH 
18.00 uur (Andreaskerk) 
 

21 
MEI 
(di) 
 

 VOORBEREIDING  
BRUGDIENST 
20.00 uur (Andreaskerk) 
 

29 
MEI 
(woe) 

 COÖRDINATOREN-
OVERLEG 
20.00 uur (Andreaskerk) 
 

14-15 
JUNI 
(vr-za) 

 GROTE OVERSTEEK 
17.00 uur (de Banken in  
Zeewolde) 
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TIENERCLUBS (ROCK SOLID/IMPACT) 
Omdat een aantal jeugdleiders van de 
tienerclubs gaan stoppen, zoeken we 
nieuwe leiding voor deze clubs die 
(ongeveer) maandelijks op 
zondagochtend samenkomen. Heb je 
interesse? Neem even contact op met Erik 
Posthouwer 
(ErikPosthouwer@AndreaskerkPutten.nl) 

ANDREASCLUB 
Voor de Andreasclub oud (gr. 6-8) zijn we 
op zoek naar meerdere jeugdleiders. Ze 
komen om de vrijdagavond bij elkaar. 
Informatie via Marije Robbertsen  
(marije-coes@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. 
 
WE SPAREN IN DE KINDERKERK VOOR DE KINDERWINKEL IN DEN HAAG. 
HEBBEN WE EIGENLIJK WEL CONTACT MET DE HEN? 
 
Jazeker! Dit doen we op verschillende manieren. Op 31 januari 2019 zijn ds. 
Reinoud Koning en ik op bezoek geweest bij De Kinderwinkel in Den Haag. We 
hebben kennis gemaakt met de nieuwe predikant van de Marcuskerk (ds. 
Jantine Veenhof) en met Marijke Beker van De Kinderwinkel. We hebben een 
goed gesprek gehad over meer contact in 2019!  
 
Op 1 mei komen er weer een aantal kinderen vanuit de 
kinderkerk naar Putten. Ik hoop dat iedereen mee 
helpt hen een fantastische dag te bezorgen en ze de 
liefde van onze Here Jezus te laten zien. We gaan 
voor een intensiever contact dan de afgelopen jaren. 
 
Antwoord gegeven door Peter Sloof (jeugddiaken) 
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