
Gemeenteweekend Andreaskerk 2019  
Op zaterdag 21 september en zondag 22 september starten we het nieuwe seizoen met het 

Gemeenteweekend. Twee dagen waarin er van alles te doen is voor jong en oud.  

Dit jaar is het landelijke thema ‘Een goed verhaal’.  

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods 

Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Het goede verhaal 

van God en mensen is een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in 

gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met 

dat goede verhaal. Een goed verhaal laat namelijk niet koud, maar brengt in beweging. Een goed 

verhaal houd je niet voor zichzelf, maar deel je graag met anderen. 

Als Andreaskerk willen wij dat goede verhaal ook met elkaar delen. Onder andere door elkaar op te 

zoeken en te ontmoeten. Daar is het Gemeenteweekend bij uitstek de ideale gelegenheid voor. 

Ontmoet elkaar tijdens het sporten, bidden, zingen, barbecueën of gewoon in de kerk. Het complete 

programma vind je hier. 

 

Programma  

Zaterdag 21 september  

9:00 – 12.30 uur Sportieve activiteiten  
We starten om 9:00 uur in de Andreaskerk met koffie en gebed. Van hieruit worden de sporters 
opgesplitst in 2 groepen. De eerste groep gaat onder begeleiding van Gert Jansen een 
mountainbiketocht doen in de omgeving van Putten. Aanmelden kan bij Gert 
(gert.stephana@chello.nl) 
De eigen bijdrage is € 2,-. 

De tweede groep vertrekt gezamenlijk vanaf de Andreaskerk naar Hoeve Ruimzicht. Hier worden in 

het kader van de Week van de Dementie onder begeleiding van SV Putten diverse sportieve 

activiteiten georganiseerd. Er is een trailrun van 7 of 15 kilometer, een klompenpadwandeling en 

een Gezinsfietstocht van 25 km. Er is een gezamenlijke lunch bij Hoeve Ruimzicht. De eigen bijdrage 

is € 10,- die volledig ten goede komt van Hoeve Ruimzicht. Aanmelden graag bij Rick en Greet van 

Emous (greetvanemous@solcon.nl)  

 

15:30 uur workshop Gebed 
‘Heer leer ons bidden’ vroegen de leerlingen aan Jezus. Als alle Joodse jongens van hun tijd wisten ze 
best wel hoe ze konden bidden. Hun ouders en de rabbi’s hadden ze het geleerd. Maar de omgang 
met Jezus riep een diep verlangen in hun wakker naar meer. Ze zagen Jezus bidden. Voelden de 
passie. Waren geraakt door wat het met Jezus deed. In alle eenvoud leerde Jezus hen het Onze 
Vader. Een prachtig en krachtig gebed. Fundament van alle gebeden. 
In deze workshop door dominee Koning willen we leren van Jezus. Groeien in ons eigen bidden. 
Nieuwe kanten ontdekken en oefenen. Er is niets moeilijks of engs aan. Niets moet. Alles mag. In alle 
vrijheid gaan we samen op pas. 

 

 

  

mailto:gert.stephana@chello.nl
mailto:gert.stephana@chello.nl


 

16:00 uur Knutselactiviteit en schminken voor de kinderen 
Onder leiding van de knutselclub zijn er diverse knutselactiviteiten voor de kinderen van de 

basisschool. Ook kunnen ze zich laten schminken. Graag uiterlijk woensdag 17 september opgeven 

onder vermelding van de leeftijd bij Marloes Besselsen (loesje.jansen@hotmail.com)  

 

16:30 uur Samen zingen in ’t Voorhuys  
Samen vertrouwde liederen zingen uit o.a. de bundel van Johannes de Heer. Voor vervoer en/of 

begeleiding kan gezorgd worden (stuurt u dan een mail aan Heidy van de Pol 

(hvanemous@hotmail.com). Lydia van de Broek zal zorgen voor muzikale ondersteuning. 

 

17:30 uur BBQ & Snackkar  
Onder het genot van een geheel verzorgde barbecue of een lekker snack terugkijken op een leuke 

dag en nieuwe mensen ontmoeten. Voor de kinderen is er een springkussen en ze kunnen worden 

geschminkt.  

Kosten: vanaf 13 jaar en ouder €10,- & kinderen t/m 12 jaar € 5,- (max €25,- per gezin en inclusief 2 

consumptiebonnen p.p.). Het bedrag kan vooraf worden overgemaakt op IBAN NL88 Rabo 

0354234323 (Kerkbeheer Andreaskerk) onder vermelding van BBQ, naam en aantal personen of 

door een envelop in het offerblok in de hal van de kerk o.v.v. naam en het aantal personen. 

Graag aanmelden bij Henriette Sielias (fam.sielias@kpnmail.nl). Tip: we zoeken enthousiaste koks die 

een salade willen maken. Graag ook even aan Henriette doorgeven. 

 

Programma zondag 22 september 

9:00 en 10:30 uur Ochtenddiensten 
Na de 2e dienst is er ter afsluiting van het Gemeenteweekend koffie/thee/fris en taart zijn! Voor de 

taart doen we graag een beroep op alle baksters en bakkers binnen onze gemeente. Wil je een taart 

of cake bakken geef dit dan door aan Heidy van de Pol (hvanemous@hotmail.com) 

 

Na de dienst van 10.30 uur Quiznietdatikindebijbelquizzatquiz 

Hoe zit het met jouw Bijbelkennis? En met die van je buurman of buurvrouw? Kom erachter tijdens 

deze leuke en leerzame quiz. Maak een team (dat kan ook op de zondagochtend) met een totale 

leeftijd van ongeveer 175 jaar. En zoals de naam het al aangeeft: doe mee en laat je verrassen! 

Een team aanmelden kan, maar hoeft niet: mj.schraven@icloud.com. Informatie is in te winnen bij 

Pauline of Maurits Schraven. 

 

De organisatie is dit jaar in handen van Ben Pol, Henriette Sielias en Heidy van de Pol. 

Zij hebben aangegeven om na dit jaar te stoppen. Ben je sterk in het organiseren van activiteiten en 

wil je graag iets voor de gemeente doen geef dit dan door aan dominee Gügler 

(w.gugler@filternet.nl)  
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