
TOERUSTINGSAVOND JEUGDLEIDERS 
OP 16 JANUARI 2020 
Zet 16 januari 2020 alvast in 
je agenda! We hebben 
namelijk 2 inspirerende 
sprekers voor jullie 
uitgenodigd:  
 
Aisha Meel (De Wonderwolk) 
maakt Bijbelse prentenboekjes en 
materialen waarin ze het geloof voor 
peuters en jonge kinderen door wil 
geven. Daarnaast verzorgt 
ze workshops over het christelijk 
opvoeden van kinderen. Aisha neemt 
ons mee in een workshop speciaal 
voor iedereen die met de jongste 
kinderen werkt, zoals de oppas 
en onderbouw van de 
kinderkerk.  Wil jij nieuwe 
inspiratie opdoen om je 
geloof te delen met jonge 
kinderen? Dan is deze 
workshop voor jou! Aisha 

neemt ook materialen mee die je 's avonds 
eventueel zelf kunt aanschaffen. 

 
 Corjan Matsinger is religieus    
 trendwatcher, jongerenwerker,  
  trainer en auteur van diverse   
 boeken over jongerenwerk, 
geloof en de kerk. Corjan is 

eigenaar van Young & Holy en 
schrijft o.a. voor EO Visie en het 

Nederlands Dagblad over jongeren, gezin 
en opvoeding. We hebben Corjan gevraagd 
om langs te komen voor de jeugdleiders 
die werken met de oudere kinderen/
tieners. Hij gaat het met ons hebben over 
onderwerpen als: hoe herken je pastorale 
nood bij kinderen/tieners? Hoe lees  

 je emoties van jongeren? Hoe   
 sluit je hier op een goede  

  manier bij aan? 
 
  We hopen dat jij er bent.     
  Natuurlijk zijn ook andere   

 belangstellenden welkom, dus  
 geef de tip gerust door. 
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VERTROUW OP HEM 
 
Vertrouw op de Heer met heel je hart, 
steun niet op eigen inzicht. Denk aan 
Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij 
voor jou de weg (Spreuken 3:5-6) 
 
Deze tekst staat op de muur van mijn 
studeerkamer. Elke ochtend mag ik 
me weer beseffen dat ik  op Hem mag 
vertrouwen. Mijn wens voor jou is, 
dat jij in je leven en jeugdwerk ook 
deze tekst elke dag mag beseffen. 
 
We zijn weer gestart, en hoe?!! We 
hadden een mooie gezamenlijke start 
rondom de vraag: “Waarom doe ik 
wat ik doe?” Ook het jeugdwerk is 
gestart. Er zijn bijv. ruim 100 tieners 
bij Follow en we hebben een mooi 
jeugdweekend gehad. Ook het 
kinderwerk is weer gestart. Gaaf om 
jullie enthouasiaste inzet voor de 
jeugd te zien. Een mooi  
tijd gewenst! 
 
Namens de 
jeugdraad, 
 
Erik 
Posthouwer 

HALLO ALLEMAAL, 
 
Mijn naam is Danielle Roordink. Ik ben getrouwd met Mark en samen hebben we 2 kinderen. 
Niek is 5 jaar en Sifra is 3 jaar. Ik werk op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.  
 
Samen met mijn gezin gaan we op zondag vaak naar de Andreaskerk. Hier zijn onze beide 
kinderen gedoopt en hebben Mark en ik belijdenis gedaan. In de kerk ben ik bij de 
kinderoppas sleuteldienst. Dit betekent dat ik 1 keer per maand de kinderoppas open of sluit.  
 
In de toekomst lijkt het mij leuk om kinderkerk te gaan geven. Ook ben ik vrijwilliger bij 
PraatPaalPutten. Dit zijn lotgenoten groepjes voor kinderen van gescheiden ouders of 
kinderen die te maken hebben met rouw. Het is mooi om deze kinderen d.m.v. gesprekken en 
knutselen verder te helpen.  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: Jeugdweekend 2019 

https://www.facebook.com/dewonderwolk
https://dewonderwolk.nl/
https://www.youngholy.nl/
https://visie.eo.nl/bloggers/corjan-matsinger
https://vimeo.com/365243813
https://andreaskerkputten.nl/jeugdwerk/


AGENDA 
 

JEUGDWEEKEND 
Geweldig was het! Van 4 tot 6 
oktober zijn we met 59 
jongeren op jeugdweekend 
geweest. We hebben veel 
beleefd, veel gedaan. 
Prachtige gesprekken gehad 
en veel gelachen. Hiernaast 
een filmpje met een impressie 
van het weekend. Zeker het 
kijken waard. 
 
ACTIE SCHOENENDOOS (3 NOV) 
“Voor jou…van mij” Een gevulde 
schoenendoos is een fantastisch cadeau. Op 
zondag 3 november is het weer Actie 
Schoenendoos. Iedereen mag een 
schoenendoos vullen. De folders zijn 
uitgedeeld en liggen bij de ingang van de 
kerkzaal. Een prachtige gevulde 
schoenendoos, voor jou… van mij. En we 
geven ook het evangelie door d.m.v. een 
boekje met Bijbelverhalen dat later wordt 
toegevoegd. Voor vragen: Jeugddiaken 
Irma van Sligtenhorst via 
irma.van.sligtenhorst@gmail.com of bel 
met jeugddiaken Peter Sloof 06-24236079 
 
JEUGDOUDERLINGEN 
We zijn erg dankbaar en blij om te mogen 
melden dat Chanien Galama heeft besloten 
om jeugdouderling te worden. Voor de 
jeugdouderlingen hebben we een soort 
takenpakket gemaakt. We hebben nu een 

jeugdouderling voor het 
kinderwerk (Marije 

Robbertsen), tienerwerk 
(Chanien Galama) en 
algemene zaken (Gerlof 
Koopmans). Zij zullen ook 
de contactpersoon zijn met 
de betreffende clubs. 

 
JONGERENDIENSTEN 

Op zondag 3 november is er weer 
een jongerendienst. Erik Posthouwer zal 
deze leiden en het thema is: Wat is echt 
belangrijk? Verschillende jongeren 
werken mee aan deze dienst. Bekijk het 
filmpje hieronder alvast. 

Zoals je misschien wel weet is er elke 
eerste zondag van de maand een 
jongerendienst. Wellicht heb jij ideeën, of 
wil je meehelpen. Aarzel niet en neem 
even contact op met ons. 
• 3 november 2019: Erik Posthouwer  
• 1 december 2019: Erik Posthouwer  
• 5 januari 2020: Erik Posthouwer  

REACTIE? 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in 
januari 2020. 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 

3 
NOV 
(zo) 

 ACTIE SCHOENENDOOS 
10.30 uur (Andreaskerk) 
19.00 uur (Andreaskerk) 

6 
NOV 
(wo) 

 KINDERDIENST DANKDAG 
14.00 uur (Andreaskerk) 
Voorganger: Erik Posthouwer 

22 
DEC 
(zo) 

 KINDERKERST+MUSICAL 
15.00 uur (Andreaskerk) 
19.00 uur (Andreaskerk) 

16 
JAN 
(do) 

 GEZAMENLIJKE  
TOERUSTINGSAVOND 
ALLE JEUGDLEIDERS 
19.30 uur (Andreaskerk) 

nieuwsbrief jeugd Andreaskerk Putten 

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. 
 
VOOR WIE IS DE PRAATPAAL? 
 
Praatpaal Putten richt zich op kinderen in de basisschool leeftijd, die zich in een voor hun 
moeilijke situatie bevinden (gescheiden ouders of verlieservaring). Door middel van speel- 
en praatgroepjes willen we de kinderen helpen hun emoties een plekje te geven. De 
kinderen ervaren dat ze niet de énige zijn die dit overkomt. Praatpaal 
biedt naast groepjes ook de mogelijkheid voor individuele 
begeleiding. Kinderen worden bij ons aangemeld door 
basisscholen of door medewerkers van Buurtzorg Jong. Ook 
kunnen ouders zelf hun kind aanmelden via de website. 
Praatpaal Putten werkt sinds een aantal jaar ook intensief 
samen met Groevenbeek Putten. Bij de Praatpaal werken 
vrijwilligers van de Oude Kerk, Gereformeerde Kerk en de 
Andreaskerk. Voor meer informatie: www.praatpaalputten.nl 
 
Antwoord gegeven door Gertrude van Pijlen van de PraatPaal. 

andreaskerkputten.nl/jeugdwerk 
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