
CORONA-VIRUS 
Door het corona-virus is al het 
jeugdwerk  zoals we gewend waren, 
stil komen te liggen. Dit duurt in ieder 
geval t/m 1 juni, maar het zou ook nog 
langer kunnen duren. Als jeugdraad 
zoeken we naar nieuwe, creatieve 
vormen van jeugdwerk. We willen je 
uitnodigen met ons mee te denken. In 
deze nieuwsbrief noemen we alvast 
een paar ideeën. Op onze website staan 
alle intiatieven. 
 
We hebben als jeugdraad regelmatig 
overleg. Dit doen we online. Dit levert 
hilarische plaatjes op.  

 
 
 

DAGOPENING.NL 
Voor een aantal basisscholen in Putten zet 
Erik Posthouwer elke schooldag een video 
met een dagopening online op 
www.dagopening.nl. Inmiddels kijken er 
kinderen uit het hele land mee. De 
dagopening bestaat uit een stuk uit de 
Bijbel en ontwikkelingen uit het dagelijks 
leven. Erik probeert mensen met elkaar in 
gesprek te brengen over geloofszaken en 
dingen die kinderen bezig houden. Er 
wordt afgesloten met gebed. Marcel&Lydia 
Zimmer zingen regelmatig een lied. Er zijn 
veel mensen uit de Andreaskerk betrokken 
bij dit project. Mooi dat we op deze manier 
ook ‘kerk naar buiten’ mogen zijn.  
 
MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF 
We willen vanaf nu elke maand een 
nieuwsbrief van de jeugdraad uit brengen, 
om alle jeugdleiders en geïnteresseerden 
op de hoogte te houden van ons jeugdwerk. 
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(ON)ZEKERHEID 
 
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin 
en het Einde, zegt de Heere, Die is, en 
Die was, en Die komen zal, de 
Almachtige. (Openbaring 1:8) 
 
Ineens is alles anders. Schijnbare 
zekerheden blijken geen zekerheden 
te zijn. Al het normale, blijkt toch niet 
zo normaal. Ineens zitten we thuis. 
En dit gaat zeker nog tot 1 juni duren. 
De ‘normale’ wereld van een paar 
weken geleden lijkt al ver weg.  
 
Maar er is 1 ding zeker!! God 
verandert niet. Hij is nog steeds 
dezelfde. Daar mogen we ons aan 
vasthouden. Ook nu jeugdwerk ineens 
zo anders is.  
 
We roepen jullie op om te bidden voor 
(en creatief mee te denken in) 
jeugdwerk in 
deze situatie.  
 
Namens de 
jeugdraad, 
 
Erik 
Posthouwer 

HALLO ALLEMAAL, 
 
Mijn naam is Ria van Elten en ik ben getrouwd met Eddy. Ik ben moeder van Willemijn (19), Gerrald (17) 
en Janneke (13). In mijn vrije tijd help ik een aantal mensen met het schoonmaken van hun huis. Mijn 
hobby’s zijn lezen, wandelen en handwerken. In het verleden heb ik in de Andreaskerk een aantal jaren 
geholpen als HVDster, doopgroepen begeleid en leiding van de Andreasclub. Sinds januari ben ik samen 
met Matthijs bevestigd als jeugddiaken. 
 
En mijn naam is Matthijs Werrie en ben niet getrouwd. Ik werk voor een internationale werkgever en heb 
daarom veel van de wereld en verschillende culturen gezien en meegemaakt. In mijn vrije tijd doe ik 
graag aan mountainbiken en hardlopen. Ik ga meestal opgewekt en genietend door het leven. 
‘Gezelligheid’ en ‘met elkaar’ staan bij mij hoog in het vaandel.  
 
Ria en ik hopen dat wij ons steentje kunnen bijbrengen als jeugddiaken in de Andreaskerk. 

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 
 

TIJDENS DE KERKDIENST 
Tijdens de ‘gewone’ kerkdienst kunnen de 
kinderen normaal gesproken altijd 
naar de kinderkerk. Jammer 
genoeg is dat online niet 
mogelijk. Gelukkig hebben we 
een goed alternatief 
gevonden, Op de website van 
Matthijs Vlaardingerbroek 
vind je een speciaal online 
kinderprogramma voor de 
zondag. De komende tijd staat 
er vanaf elke vrijdag een nieuw 
programma klaar  
 
EXAMENKANDIDATEN 
De eindexamens gaan dit jaar niet door. Dit 
bericht zorgt waarschijnlijk bij veel 
jongeren voor opluchting. Weg 
eindexamenstress! Maar voor anderen 
wordt het juist spannend of de resultaten 
van de schoolexamens voldoende zijn voor 
een diploma. Wij willen iedereen graag een 
hart onder de riem steken. Ken je 
eindexamenkandidaten? Geef dan hun 
naam en adres even door via 
jeugdraad@andreaskerkputten.nl. Dan 
gaan we er verder mee aan de slag! 

ALPHA YOUTH 
Helaas hebben we ook moeten besluiten 
dat Alpha Youth moet stoppen. We gaan 
proberen om in het najaar de Alpha Youth 
cursus af te maken. We blijven in contact 
met de jongeren. 
 
PASTORAAT 

Ook (of juist) als het ‘gewone’ leven 
lijkt te stoppen zullen er vragen 

zijn bij jongeren. We zijn aan 
het bespreken hoe we er toch 
voor jongeren kunnen zijn. 
De tienerleiders hebben via 
WhatsApp contact  met de 
jongeren. Maar we 

onderzoeken hoe we er 
verder nog meer voor ze 

kunnen zijn. Denk jij ook mee? 
 

FOLLOW 
Het seizoen van Follow is ook ineens 
afgelopen. In de appgroepen is een filmpje 
verstuurd namens de leiding. Dit filmpje 
kunnen ouders met hun kind bekijken. 
Ouders hebben hierover mail gehad. 
 
NEXT-WEEKEND 
Het NEXT-weekend (in mei) voor de 
examenkandidaten kan helaas niet 
doorgaan, door de verscherpte 
maatregelen die zijn aangekondigd. We 
zijn aan het overleggen hoe we hier  
verder invulling aan gaan geven. 

REACTIE? 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in 
april 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 

  TOT 1 JUNI GEEN  
ACTIVITEITEN 

nieuwsbrief jeugd Andreaskerk Putten 

We sluiten deze nieuwsbrief af met de 
tekst van Opwekking 818: ‘Op Die 
Dag’. Een lied over troost en hoop. En 
hoop mogen we blijven houden, ook 
in deze best wel onzekere tijd! 

 
Op Die Dag 

 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 

Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt;  

de pijn voorbij. 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 

Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt;  

de angst voorbij. 
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Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 

dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 

En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 

 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 

Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht,  

op die dag. 
 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 

En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 

U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 

EENMAAL MAAKT U ALLES WEER NIEUW... 

JEUGDWEEKEND 
Het jeugdweekend 2020 gaat vooralsnog 
gewoon door. Er wordt ook al volop 
aangemeld. Als je voor 1 april 2020 
inschrijft, betaal je slechts €50,00. Geef je 
dus zo snel mogelijk op, en nodig je 
vrienden en vriendinnen ook uit!  
 
JONGERENDIENSTEN 
De jongerendiensten van april en mei 
gaan niet door. We gaan in overleg met de 
kerkenraad hoe we hiermee omgaan. Dit 
horen jullie nog van ons. 

KAARTENACTIE 
In onze gemeente zijn veel mensen van 
80 jaar en ouder. Zij ontvangen geen 
bezoek meer en voelen zich vaak 
eenzaam. Hoe mooi is het om de oudere 
mensen uit onze gemeente blij te 
maken met een kaart of een brief? Doe 
jij ook mee met de kaartenactie? 
 
Koop of maak zelf een kaart, schrijf er 
iets liefs op en vraag een adres op bij 
jeugddiaken Matthijs Werrie: 
matthijs.werrie@gmail.com 
 
Meer informatie op de website van 
jeugdraad.  
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