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“En ik bid dat je liefde blijft groeien
door inzicht en fijnzinnigheid,
zodat je kunt onderscheiden waar
het op aankomt. Dan zal je op de dag
van Christus zuiver en onberispelijk
zijn.” (Filippenzen 1:9-10)

BLIJVEN GROEIEN
En ik bid dat je liefde blijft groeien door
inzicht en fijnzinnigheid (Filip. 1:9)

Nieuwsbrief voor de jeugdleiders van de Andreaskerk Putten - editie juli 2020

Vorige week hadden we met de
jeugdraad op zaterdagmiddag onze
jaarlijkse ‘heidemiddag’ op een
prachtig plekje in Putten: Oldenaller.

via de QR code of klik op de
link en neem ook gerust
mensen mee die mogelijk
geïnteresseerd zijn om
volgend seizoen jeugdwerk
te geven. We hebben nog veel
vacatures (zie achterkant)!

De afgelopen tijd was heel bijzonder.
Op een digitale manier verbonden
zijn, is niet altijd makkelijk. We
mochten elkaar bemoedigen en voor
elkaar bidden.
Ons gebed voor elkaar, voor de
jeugdleiders, jongeren en kinderen
van onze gemeente is: dat je liefde
voor God en de mensen om je heen mag
blijven groeien door inzicht en
fijnzinnigheid. We bidden dat je daar
deze zomer de tijd voor neemt. Een
mooie zomer
gewenst!
Namens de
jeugdraad,
Erik
Posthouwer

VAKANTIE KICK-OFF TIENERS

STARTAVOND JEUGDWERK

In oktober hopen we weer te kunnen
starten met het meeste jeugdwerk. Om
het seizoen goed te beginnen trappen
we af met een gezellige startavond.
Op 28 september zullen we met alle
vrijwilligers in het jeugdwerk een
avond samenzijn onder het genot van
een hapje, drankje én een leuke
activiteit. Er is veel tijd en energie
besteed aan de organisatie van de
avond, dus we zouden het heel leuk
vinden als iedereen aanwezig is! (van
oppassers tot tienerleider). Meld je aan

Hoera! Bijna vakantie. Om dit met alle
tieners te vieren, nodigen we ze op zondag
19 juli uit voor een picknick! Samen met
alle tieners van de Andreaskerk hebben we
een gave zondagmiddag. We starten om
16.00 uur bij Mark en Riëtte Koopman
(Bijsterenseweg 23a) in het weiland. Neem
dus zelf een kleedje en iets te eten en
drinken mee. Wij zorgen voor muziek om

HALLO ALLEMAAL,
mijn naam is Stan van de Ridder, ik woon ik Barneveld en ik ben 22 jaar. In mijn vrije tijd hou ik heel erg
van gitaar spelen, schaken en sporten, maar ook enorm van bordspelletjes en van speciaal bier met mijn
vrienden.
Ik ben nu bijna 2 jaar lid van de Andreaskerk, maar ik kom hier al een stukje langer. Je kan me altijd
vinden bij Crosspoint, maar ook voor in de kerk met mijn gitaar. Vorig jaar heb ik ook belijdenis
mogen doen, en daar ben ik heel dankbaar voor.
Sinds kort ben ik dan ook te vinden bij Pray&Play, waar we overigens ook nog leiding zoeken! Als je me in
de kerk ziet, spreek me vooral aan. Gemeente zijn vind ik namelijk erg belangrijk en helemaal na deze gekke
tijd, is nieuwe mensen leren kennen heel erg fijn!

EVEN VOORSTELLEN… STAN VAN DE RIDDER
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KINDERBLOKJE TIJDENS KERKDIENST
Ook tijdens de zomervakantie zal er elke
zondag een kinderblokje zijn. Deze
kinderblokjes worden verzorgd door de
leiding van de kinderkerk. We zijn hen
enorm dankbaar voor hun inzet.

TERUGKIJKEN

In de afgelopen maanden zijn er veel
acties geweest voor en door
jongeren (ijsactie, onlinejongerendiensten, picknick
van komende zondag,
dagopeningen voor kinderen
en nog veel meer). We
moesten ineens creatiever
zijn. We kijken daarop mooi
terug. We willen iedereen
bedanken die zijn/haar steentje
heeft bijdragen. Er waren ook veel
dingen niet mogelijk, maar we proberen te
kijken naar wat er wel kan en mag.

jeugdwerk weer mogelijk te maken. We
zullen dat doen in nauw contact met de
coördinatoren (en dus de leiding) van de
jeugdclubs. Bid je hierin met ons mee?

JEUGDWEEKEND

Helaas hebben we moeten besluiten om
het jeugdweekend af te lassen. We
merkten twijfel bij jongeren en we
moesten aan de locatie aangeven
wat we zouden doen. Op het
moment van beslissen
mochten 12+ers nog niet
binnen 1,5 meter van elkaar
komen. We gaan ervoor om
in 2021 weer op
jeugdweekend te gaan.

IJSACTIE

VOORUITKIJKEN

We hebben na uitgebreid overleg met de
coördinatoren van de jeugdclubs op 18 juni
besloten om de zomervakantie af te
wachten voordat we kijken naar seizoen
2020-2021. (On)mogelijkheden veranderen
zo snel, dat we het onmogelijk achten om
maanden vooruit te kijken. Op maandag 31
augustus komen we bij elkaar en zullen we
bekijken hoe de regels dan zijn. We hopen
dat we dan gelijk kunnen starten om fysiek

WERKVAKANTIE JEUGD

Momenteel zijn we in een eerste
verkennende fase de mogelijkheden aan
het bekijken voor het organiseren van een
jongerenwerkvakantie vanuit de
Andreaskerk. Meer info op de website.

JONGERENDIENSTEN

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.
• 2 augustus 2020: ds. Reinoud Koning
• 6 september 2020: Erik Posthouwer
• 4 oktober 2020: InterChurch

AGENDA
2
AUG

JONGERENDIENST

31
AUG

JEUGDRAAD

6
SEPT

JONGERENDIENST

(zo)

19.00 uur (Andreaskerk) en
online via YouTube

28
SEPT

STARTAVOND JEUGDWERK

(zo)

19.00 uur (Andreaskerk) en
online via YouTube

19.30 uur

(ma)

(ma)

19.30 uur (Meer info volgt)

REACTIE?
De volgende nieuwsbrief verschijnt in
september 2020. Voel je vrij om te
reageren op deze nieuwsbrief of je ideeën
aan te leveren voor een stukje. Neem
contact op met de Jeugdraad:
Jeugdraad@AndreaskerkPutten.nl

NIEUWE JEUGDLEIDERS NODIG!
Wat zijn wij als gemeente toch rijk gezegend met zoveel kinderen en jongeren.
We beseffen dat dit niet normaal is en veel kerken dit ook graag zouden willen.
Maar er loert wel een gevaar. Hoe gaan we met onze jongeren en kinderen om?
Voor komend jaar hebben we (vooral in het tienerwerk) veel extra mensen
nodig. Doe jij mee? Want wat is er mooier dan een nieuwe generatie vertellen
over onze Heer. Hiernaast staan de clubs waar jij je dienstbaar kan maken.

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 Marije Robbertsen
(marije-coes@hotmail.com).

FOLLOW

OPPAS

PRAY & PLAY

In het nieuwe seizoen zoeken we nog 6
jeugdleiders die Follow geven. Dit is op

Tijdens beide ochtenddiensten is er oppas. We
zoeken zowel tieners (vanaf groep 8) als

De 12+ groep Pray & Play zoekt nieuwe
leiding. Er is al een (klein) team dat de leiding

maandag– of dinsdagavond. Meer info en
aanmelden kan bij Erik Posthouwer

volwassenen oppassers. Doe je ook mee?
Opgeven kan bij Rianne Stoffer

vormt, maar een stuk of 4 nieuwe mensen zijn
hard nodig. Neem even contact op met

(erikposthouwer@andreaskerkputten.nl).

(janjaapenriannestoffer@hotmail.com).

Chanien Galama (c.vd.akker@hotmail.com).

