
2019-2020

Algemeen

Wekelijkse bidstond
 Iedereen
 Elke woensdag van 19.30 uur tot 
21.00 uur. (behalve in de maanden 
juli en augustus)
 Andreaskerk
 Jenö Sebök 
sebok@solcon.nl 
0341-353371

Activiteitendag 
Kinderwinkel

 Alle gemeenteleden
 Meivakantie 2020
 Peter Sloof 
petersloof@chello.nl

Actie Schoenendoos / 
Actie4Kids

 Iedereen
 De 1e zondag van november
 Andreaskerk
 Peter Sloof 
petersloof@chello.nl

Meet&Greet voor 
nieuwe leden

 Nieuwe leden
 16 februari 2020 (aansluitend aan de 
ochtenddienst van 10.30 uur)
 ‘t Voorhuys
 Marjan Coppoolse 
scriba@andreaskerkputten.nl

Alpha
 18+
 Start is Januari - Februari 2020,  
10 dinsdagen vanaf 19.00 uur  
+ een weekend
 ‘t Voorhuys
 Richard en Heidi van Beek

Gemeenteavond
 Alle leden
 6 november 2019 en 11 maart 2020
 Andreaskerk
 Marjan Coppoolse 
scriba@andreaskerkputten.nl

Hervormde Vrijwilligers Dienst 
(HVD)
 Alle leden
 Reinie van Schoor - van den Brink 
reinie.van.schoor@upcmail.nl 
06-10865148

Open Kerk
 Iedereen
 Woensdagmorgen 09:45 uur tot 
11:45 uur & Zondagmiddag 14:30 
uur tot 16:30 uur
 Gereformeerde Kerk
 Thea Bos 
0341-360099

Marriage Course Weekend
 Stellen of echtparen, onafhankelijk 
van leeftijd of kerkelijke achtergrond.
 14-16 februari 2020. Start vrijdag om 
14.00 uur - einde zondag 13.30 uur.
 Bezinningscentrum Emmaus in 
Helvoirt (70 minuten rijden vanaf 
Putten). 
 Ds. Werner Gugler 
w.gugler@filternet.nl

Pre-Marriage Course
 Stellen die trouwplannen hebben
 4 avonden (start in januari en juni)
 ‘t Voorhuys
 Ds. Werner Gugler 
w.gugler@filternet.nl

40-dagentijd project
 Iedereen 
 26 februari t/m 11 april 2020
 Andreaskerk
 Geanne Stoffer 
zwo@andreaskerkputten.nl

Kijk voor meer informatie over 
de algemene activiteiten op: 
andreaskerkputten.nl/
alle-leeftijden

Voor u ligt de 
Jaarspecial 2019/2020 
van de Andreaskerk 
Putten. 

In deze jaarspecial 
vindt u alle 
activiteiten, de nu 
bekende datums, 
contactpersonen en 
hun contactgegevens. 

Wilt u meer weten 
over de inhoud 
van een van deze 
activiteiten, dan leest 
u daarover alles op 
de website van de 
Andreaskerk. 

Ook laatste 
informatie, eventuele 
datumwijzigingen 
of startmomenten 
kunt u daar vinden. 
Deze worden vaak 
ook gedeeld in de 
weekbrief.

De redacties 
(Magazine, website, 
weekbrief en 
informatief) wensen 
u een mooi kerkelijk 
jaar.

Jaarspecial

 doelgroep
 tijdstip
 locatie
 contactpersoon
 bijzonderheden



Volwassenen
Vorming & Toerusting

 Kerkelijke en niet-kerkelijke 
belangstellenden
 Eens in de maand van september 
2019 t/m mei 2020
 Wisselend in een van de 
deelnemende kerken
 Lily Veen (secretariaat V&T) 
lveen@chello.nl 
0341-352417
 Speciale attentie dit jaar voor de 
twee films The Shack op 7 november 
a.s. en The Warroom op 12 maart 
a.s. in de Andreaskerk

Belijdenis oriëntatie
 Iedereen die overweegt 
om met Pinksteren 2020 belijdenis 
te doen.
 Start dinsdag 17 september
 Andreaskerk
 Ds. Werner Gugler 
w.gugler@filternet.nl

Dinsdagmiddag 
Bijbelgespreksgroep

 Iedereen die samen de 
Bijbel wil lezen.
 Dinsdag 14.30 - 16.00 uur
 ‘t Voorhuys
 Ds. Reinoud Koning 
mail@koning.one

Gemeente-Bijbel-School
 Iedereen, ongeacht (niet) 
kerkelijke achtergrond
 Start 26 september. 
Donderdagavond (om de week)  
van 20.00 - 21.45 uur 
 ‘t Voorhuys 
 Ds. Werner Gugler  
w.gugler@filternet.nl

Retraite(weekend)
 Ruimte voor 20 deelnemers 
 2 weekenden
 Helvoirt
 Ds. Reinoud Koning  
mail@koning.one
120 euro (p.p) (excl. reis) 
Is dit bedrag – om wat voor reden 
dan ook – voor jou te hoog? Neem 
gerust even contact op.

Doopoudergroep
 Ouders met kinderen die (onlangs) 
gedoopt zijn. Doopouders worden 
uitgenodigd deel te nemen 
 Diverse dagen en frequentie in 
overleg 
 Diverse locaties 
 Fennie van den Broek  
broekjes1@solcon.nl  
0341-358319 

Bezinningsweekend 
Friesland

 Mensen die in het geloof 
verdieping zoeken en open staan 
voor ontmoeting.
 24 - 26 januari 2020 
 Groepsaccommodatie ‘Markestee’ in 
Blesdijke, Friesland (ca. 1 uur rijden 
van Putten)
 Werner & Hanna Gugler 
w.gugler@filternet.nl  
0341-363629
 De prijs voor de twee-
persoonskamers met eigen douche 
en WC op de begane grond is  
€ 129,- p.p. all-in. De kamers op de 
1e verdieping hebben een gedeelde 
douche en WC. Daarom zijn deze 
kamers goedkoper: € 95,- p.p. Het 
all-in arrangement bevat ook alle 
drankjes. 

Bijbelkring Huinen
 Van jong tot oud is iedereen welkom. 
De leeftijd van huidige groep varieert 
van 30 tot 60+, dus leeftijd maakt 
niet uit.
 Elke maand van oktober t/m juni
 Diverse locaties
 Ina Pol  
benina@live.nl  
06-22392225

Bijbelkring Heinestraat
 Gemeenteleden
 Iedere 2e dinsdag van de 
maand van 19:30 uur tot 21:30 uur
 Heinestraat 2
 Fennie van den Broek  
broekjes1@solcon.nl  
0341-358319

Bijbelkring
 Iedereen 
 1x per maand op zondagavond  
van 20.30 tot 22.30 uur 
 Stationsstraat 49
 Gerda Arendshorst en  
Ariëtte van Kempen 
a.kempen6@solcon.nl 
0341-357160

Gesprekskring 50+
 Gemeenteleden vanaf ongeveer 50 
jaar
 Dinsdagmiddag van 14:30 – 16:00 
uur. Eens per twee weken. Eerste 
bijeenkomst: dinsdag 17 september
 ´t Voorhuys

GemeenteGroeiGroepen
 Voor alle volwassenen, ongeacht 
leeftijd, achtergrond of mate van 
geloof 
 Eens in de drie weken.Startavond op 
dinsdag 17 september vanaf 19.45 
uur in ’t Voorhuys. Afsluiting begin 
juli 2020.
 Bij deelnemers thuis 
 Anja en Herman Arissen 
h.arissen@chello.nl  
0341-351601

Mannenweekend
 Mannen, ongeacht (niet) kerkelijke 
achtergrond 
 28-30 augustus 2020
 Ardennen, België 
 Erik Posthouwer  
erikposthouwer@ 
andreaskerkputten.nl

Vrouwenweekend
 Vrouwen, ongeacht (niet) kerkelijke 
achtergrond
 houd de website en weekbrief in de 
gaten voor data in 2020
 vrouwenweekend@
andreaskerkputten.nl

Verder na Verlies
 Voor wie afscheid moest nemen van 
zijn of haar partner
 bij voldoende belangstelling start 
er jaarlijks een nieuwe groep en 
worden er data gepland (informatie 
hierover komt in de weekbrief)
 In Andreaskerk of bij iemand 
thuis 
 Jannie Torsius  
jannietorsius@gmail.com

Pastoraat op maat
 Voor gemeenteleden die behoefte 
hebben aan iemand die een tijdje 
met hen oploopt, iemand vanuit de 
kerk, een ‘maatje’  zogezegd, om tot 
steun te kunnen zijn, een luisterend 
oor te bieden.
 Afspraken worden gemaakt in 
onderling overleg tussen maatje en 
betrokkene.

  Jannie Torsius 
pastoraatopmaat@
andreaskerkputten.nl

Kijk voor meer informatie over 
de activiteiten voor volwassenen 
op: andreaskerkputten.nl/
activiteiten-volwassenen



Kinderen en Jeugd
Kinderoppas   

 Kinderen van 0 tot 4 jaar
 Tijdens de 
zondagochtenddiensten 
 Speellokaal Van Damschool 
(tegenover de Andreaskerk)
 Rianne Stoffer  
janjaapenriannestoffer@hotmail.
com  
06-43988091

Kinderkerk (groep 1 t/m 8) 
 Kinderen van groep 1 t/m 8
 Tijdens de zondagse 
ochtenddiensten (9.00 uur en 10.30 
uur)
 Andreaskerk
 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: Henri Lubbersen  
(hlubbersen@gmail.com)

Andreasclub (groep 3 t/m 5)
 Kinderen van groep 3 t/m 5
 Om de week op vrijdagavond 
van 19:00 tot 20:00 (m.u.v. 
schoolvakanties)
 Kelder ‘t Voorhuys
 Jolien van Es  
jolienvanes@gmail.com  
06-10318350 

Andreasclub (groep 6 t/m 8)
 Kinderen van groep 6 t/m 8
 Om de week op vrijdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur (m.u.v. 
schoolvakanties)
 Kelder ‘t Voorhuys 
 Melissa Hijmissen 
m.hijmissen@outlook.com 
06-53978171

Pray & Play
 Jongeren van 12 t/m 17 jaar (na 
de kerst zijn groep 8-ers ook 
welkom) 
 1x in de maand op zaterdagavond, 
1x in de maand op zondagochtend
 Jeugdkelder Andreaskerk
 Pauline Schraven 
paulinebok84@gmail.com

Kijk voor meer informatie over 
de activiteiten voor jeugd op: 
andreaskerkputten.nl/
activiteiten-jeugd

Senioren
Contactmiddag voor 
senioren

 Senioren uit de Andreas- en  
Gereformeerde Kerk 
 6x per jaar (data t.z.t. 
gecommuniceerd) 
 Andreaskerk en Gereformeerde 
Kerk 
 Titia Meindertsma en Reinie van 
Schoor-van den Brink  
t.meindertsmafalkena@chello.nl en 
reinie.van.schoor@upcmail.nl  
0341-352776 (Titia)  
06-10865148 (Reinie)

Koffieochtend in De Schauw
 Senioren uit de Gereformeerde 
Kerk en Andreaskerk; met name 
bewoners van De Schauw, het 
Schauwplein, de Schauwhof en 
omgeving. 
 6x per jaar op dinsdag- of 
donderdagmorgen van 10:00 uur tot 
11:30 uur. 3x met een voorganger 
van de Gereformeerde Kerk en 
3x met een predikant van de 
Andreaskerk 
 Vergaderzaaltje 302 in De Schauw

Avondmaalsdienst in 
De Schauw

 Bewoners en begeleiders van de 
Schauw 
 4x per jaar op zondagmorgen
 De Brasseriezaal (De Schauw) & Elim
 Thea Bos   
0341-360099 

Kijk voor meer informatie over 
de activiteiten voor senioren 
op: andreaskerkputten.nl/
activiteiten-ouderen

Crosspoint
 Jongeren van 17 t/m 25 jaar
 Eens in de twee weken op 
zaterdagavond, inloop 20:30 
uur. 
 Jeugdkelder Andreaskerk 
 Diederick Bos  
bosdiederick@hotmail.com  
06-13040285

Follow (Catechese)
 Jongeren van 12 t/m 17 jaar 
 Wekelijks op maandag- en 
dinsdagavond 
 Diverse locaties 
 Erik Posthouwer  
erikposthouwer@ 
andreaskerkputten.nl

Youth Alpha
 Jongeren van 17 t/m 22 jaar 
 Zondagavond 18.00 - 21.00 uur - 
januari t/m mei 2020 
 Jeugdkelder Andreaskerk 
 Erik Schipper  
schipper.eh@gmail.com  
06-25636047

Grote Oversteek
 Jongeren van 12 t/m 15 jaar 
 3e weekend van juni 
 De Banken, Zeewolde 
 info@degroteoversteek.nl

Nacht van Hoop
 Jeugd en jong volwassenen 
(14 - ong. 30 jaar)
 Nacht voor Pasen
 ‘t Voorhuys
 Erik Posthouwer  
erikposthouwer@ 
andreaskerkputten.nl

Praatpaal Putten
 Kinderen in de basisschoolleeftijd die 
te maken hebben met echtscheiding 
en verliessituaties. 
 Elk najaar en elk voorjaar worden 
groepjes voor echtscheiding en rouw 
gepland, daarnaast is er individuele 
hulp mogelijk op aanvraag.
 Praatpaal ruimte in de 
Gereformeerde Kerk
 Gertrude van Pijlen 
vanpijlen5@kpnmail.nl  
0341-470700



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

mail@koning.one

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
Marjan Coppoolse

0341 – 35 78 92 
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 en 

Marco Beukema
weekbrief@andreaskerkputten.nl

Andreas Magazine
andreasbode@andreaskerkputten.nl

Andreas Informatief
informatief@andreaskerkputten.nl

Webredactie
webredactie@andreaskerkputten.nl

Kijk voor actuele contactgegevens op de website


