
SEIZOEN 2019-2020 
In het jeugdwerk werken we a.d.h.v. 
ons beleidsplan. 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  
• blijf gezond (in je geestelijk leven en 

je energie)  
We gaan komend seizoen ook weer in 
deze cultuur met elkaar onderweg. We 
wensen jullie hierbij Gods zegen toe.  
  
START JEUGDWERK OP 10 SEPT 2019 
Het jeugdwerk vormen we samen. 
Daarom starten we op dinsdagavond 
10 september 2019 met alle 
jeugdleiders het nieuwe seizoen. De 
avond begint om 19.30 met koffie en 
lekkers. Tirza en Hans van LEF 
Navigators komen langs om ons te 
inspireren en bemoedigen. Zij zijn in 
januari 2018 ook bij ons geweest. We 

hebben toen een erg mooie avond gehad 
over teamwork. Nu is het onderwerp: 
“Waarom doe je wat je doet?” We gunnen 
jullie deze mooie avond. Tot 10 september!  
 
NIEUWE JEUGDOUDERLING 
Chanien Galama gaat meedraaien in de 
jeugdraad. In de komende 
maanden gaat ze kijken 
of zij jeugdouderling 
wil worden. Wellicht 
ken je Chanien van 
Rock Solid. Er is nog 
een verandering in de 
jeugdraad. Jenneke van 
Engelenburg (onze secretaresse), is 
inmiddels moeder geworden. Samen met 
haar man Frank heeft ze besloten een kerk 
te zoeken in hun woonplaats Voorthuizen. 
We zijn Jenneke dankbaar voor wat ze voor 
ons heeft willen doen. Hieronder stelt de 
nieuwe secretaresse zich aan jullie voor. 
 

ROOSTERS KINDERKERK 

De nieuwe roosters en gegevens voor de 
kinderkerk staan in de Dropbox omgeving. 
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ZELF ONTVANGEN 
 
Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven 
wat je hart verlangt. (Psalm 37:4) 
 
Het jeugdwerkseizoen zit er weer op. 
We bedanken jullie in een filmpje op 
de achterkant van deze nieuwsbrief. 
Nu even een paar maanden wat 
anders. Even weer opladen, zelf 
ontvangen. Want zoals je weet: “wat 
je zelf eerst ontvangt, kan je weer 
uitdelen”. Hoe laad jij je de komende 
maanden geestelijk op? Hoe mag jij 
zelf ontvangen? 
 
Ik bid dat jij de komende maanden 
mag ervaren om echt tot rust te 
komen. Zoek je geluk dan bij de Heer, 
Hij zal je geven wat je hart verlangt. 
Dan mag je na de zomer uitdelen wat 
jij deze zomer mocht ontvangen. Dat 
gun ik jou van harte. Ontvang wat 
jouw God je wil 
geven. 
 
Namens de 
jeugdraad, 
 
Erik 
Posthouwer 

HALLO ALLEMAAL, 
 
Mijn naam is Gerda van Meerveld, 30 jaar oud. Getrouwd met Marcel en moeder van Jurian (6) 
en Sanne (2). Sinds 2,5 jaar wonen wij weer in Putten na 6 jaar in Nijkerk te hebben gewoond. 
Sinds enige tijd zijn wij lid van de Andreaskerk. Toen we weer in Putten kwamen wonen 
gingen we af en toe naar de jongerendiensten, deze vonden we erg mooi. Na wat aansporing 
van mensen om ons heen zijn we ook de gewone diensten gaan bezoeken en we merkten al 
snel dat we dit zeer fijne en inspirerende diensten vonden. Ook Jurian gaat graag naar de 
kinderkerk. Ik ben gevraagd om secretaresse van de jeugdraad te worden. Dit lijkt me een 
leuke uitdaging. Twee dagen in de week werk ik met veel plezier als doktersassistente. Daarbij 
doe ik ook veel administratieve taken, dus secretaresse van de jeugdraad lijkt precies een taak 
voor mij. Wat er allemaal van me verwacht gaat worden laat ik maar even over me heen 
komen. Verder houd ik erg van lezen en vind ik het heerlijk om thuis een beetje te rommelen.  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 

Foto: Grote Oversteek 2019 

http://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/08/Beleidsplan-Jeugdwerk-Andreaskerk-2018-2022.pdf
https://vimeo.com/347945846
https://andreaskerkputten.nl/jeugdwerk/


AGENDA 
 

HEIDESESSIE 
Op zaterdag 13 juli hadden we als jeugdraad 
weer een ‘heidesessie’. We evalueerden het 
afgelopen seizoen en keken vooruit naar 
het komend seizoen. We hebben een 
filmpje opgenomen voor jou. Je vindt deze 
hieronder. Klik maar op het plaatje. 
 
FOLLOW 
Catechese heet vanaf nu: 
‘Follow’. In de laatste week 
voor de zomervakantie valt de 
uitnodiging weer in de 
brievenbus van de jongeren.  
 
JONGERENPANEL 
Sinds deze maand is er het 
jongerenpanel. Dit is een advies
(app)groep van de jeugdraad die 
bestaat uit zo’n 20 jongeren  tussen 
de 12 en 22 jaar. De verdeling in leeftijd en 
geslacht is in balans.. Deze groep adviseert 
de jeugdraad een paar keer per jaar over 
uiteenlopende zaken. Zo hebben zij 
geadviseerd over de nieuwe naam van 
catechese: Follow. 
 
NIEUWE OPZET TIENERWERK 
Vanaf het nieuwe seizoen zal het 
tienerwerk in een nieuwe vorm starten. Het 
grootste verschil is dat er voor de jongeren 
vanaf 12 jaar nog maar 2 clubs zijn (zie 
schema hieronder). De aanleiding voor 
deze verandering is het verlangen om 

drempels voor tieners weg te nemen, het 
tienerwerk overzichtelijker te maken en 
(nog) meer samenwerking en 
verbondenheid te zoeken. In mei hebben 
we overlegd met jeugdleiders van de 
huidige clubs. Er is voorgesteld om Rock 
Solid, Impact en Relaxx samen te voegen 
tot 1 club voor jongeren in de leeftijd van 

12-16 jaar. Deze club gaat heten: 
‘Pray & Play’ . Daarnaast wordt 

de leeftijd van Crosspoint van 
18+ verlaagd naar 16+. De 
leiding van de clubs is bezig 
met de praktische invulling 
voor de nieuwe vorm.  
 
JEUGDWEEKEND 

Inmiddels hebben we voor het 
jeugdweekend al 59 

aanmeldingen . Helaas zitten we 
vol. In de locatie passen niet meer 
mensen. Er is een reservelijst voor het 
geval er afzeggingen zijn.  
 
JONGERENDIENSTEN 
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.  
• 4 augustus 2019: ds. Reinoud Koning  
• 1 september 2019: Erik Posthouwer  
• 6 oktober 2019: Erik Posthouwer.  
 
WIFI-CODE ANDREASKERK:  

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

10  
SEPT 
(di) 

 STARTAVOND  
JEUGDWERK 
19.30 uur (Andreaskerk) 
 

3-5 
OKT 
(zo) 

 JEUGDWEEKEND 
Op locatie 

17 
OKT 
(d0) 

 COÖRDINATOREN-
OVERLEG 
20.00 uur (Andreaskerk) 
 

16 
JAN 
(do) 

 GEZAMENLIJKE  
TOERUSTINGSAVOND 
ALLE JEUGDLEIDERS 
19.30 uur (Andreaskerk) 
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PRAY & PLAY 
De nieuwe 12+ groep Pray & Play zoekt nog  
nieuwe leiding. Er is al een team dat de leiding 
vormt, maar nieuwe mensen zijn welkom. 
Neem even contact op met Pauline Schraven 
(paulinebok84@gmail.com). 

ANDREASCLUB 
De Andreasclub (gr. 6-8) zoekt nieuwe 
leiding. De club is eens in de 2 weken op 
vrijdagavond (19.00-20.30 uur). Neem even 
contact op met Melissa Hijmissen 
(m.hijmissen@outlook.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. 
 
WAAR MOETEN DE DECLARATIES/BONNETJES WORDEN INGELEVERD? 
EN KAN DIT OOK DIGITAAL? 
 
Vanuit het kerkelijk bureau worden de financiën van het jeugdwerk beheerd. Je 
mag hier dus je declaratie met de bijbehorende bonnetjes inleveren, dan maak 
ik de gelden z.s.m. over. Dit kan heel handig digitaal via 
info@andreaskerkputten.nl, of op papier in het offerblok 
in de hal.  Vermeld altijd voor welke ‘club’ het is en het 
rekeningnummer waarop ik de gedeclareerde kosten 
kan overmaken. Spaar het niet te lang op, maar 
declareer bv. 1 keer per kwartaal en in elk geval aan 
het eind van het kalenderjaar. Allen veel voldoening en 
plezier gewenst met jullie taak binnen het jeugdwerk! 
 
Antwoord gegeven door Henny Zwart van het kerkelijk bureau 

andreaskerkputten.nl/jeugdwerk 
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