
JEUGDWERK IN CORONATIJD 
In de afgelopen week zijn er weer 
strengere maatregelen genomen. 
N.a.v. deze maatregelen heeft de 
jeugdraad met de coördinatoren 
gesproken over elke jeugdgroep. 
Helaas moeten sommige vormen van 
jeugdwerk stoppen. We verlangen dan 
ook dat we spoedig weer kunnen 
starten met ons Jeugdwerk. Maar de 
huidige situatie vraagt ook 
voorzichtigheid en verantwoording. 
Voor de jeugdclubs betekent dit (voor 
zolang de maatregelen niet 
veranderen) het volgende: 
 
Oppas: stopt omdat er alleen online 
diensten zijn. 
 
Kinderkerk: stopt omdat er alleen 
online diensten zijn. Wel blijven de 
kinderblokjes in de ochtenddienst. 
 
Kerstmusical: er wordt gestart met 
oefenen. Het is altijd mogelijk om de 
musical op te nemen en uit te zenden. 

Andreasclub: kan doorgaan. Het Voorhuys 
is hiervoor ook beschikbaar.  
 
Pray&Play: We onderzoeken creatief en 
verstandig of er mogelijkheden zijn om iets 
met de jongeren te doen.  
 
Follow: De start van Follow wordt 
uitgesteld tot januari. We kijken dan of we 
kunnen starten. Er wordt wel een 
groepsindeling gemaakt. Elke mentor 
maakt een appgroep aan met zijn/haar 
jongeren waarin alvast kennis gemaakt 
kan worden. Ook gaat deze mentor bidden 
voor deze jongeren in de komende tijd. We 
zetten in op aansprekende 
jongerendiensten en zullen jongeren 
stimuleren en motiveren om mee te doen 
en kijken. 
 
Alpha Youth: kan doorgaan omdat zij een 
degelijk plan hebben aangeleverd bij het 
crisisteam, die akkoord is bevonden. 
 
CrossPoint: is nog niet gestart 
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LOSLATEN IN GODS HAND 
 
Voor alles wat gebeurt is er een uur, een 
tijd voor alles wat er is onder de hemel 
(Prediker 3:1) 
 
‘De tweede golf’… We wisten dat het 
zou kunnen, maar wat doet het een 
pijn om weer stappen terug te doen. 
De kerkdiensten niet kunnen 
bezoeken, jeugdwerk dat niet kan 
doorgaan. Het kan me soms 
moedeloos maken. Het voelt als 
‘loslaten’. 
 
Maar als we alle situaties in Prediker 
3:1-8 lezen, mogen we weten dat de 
Heer in al die situaties de stabiele 
factor is. Ook vandaag. Ook nu we 
onze kinderen en jongeren voor ons 
gevoel moeten loslaten. Hij is erbij. 
Laten we de komende tijd veel bidden 
voor onze kinderen en jongeren. Hen 
‘loslaten’ in Gods 
hand. 
 
Namens de 
jeugdraad, 
 
Erik 
Posthouwer 

HALLO ALLEMAAL, 
 
mijn naam is Lianne Veeningen-van der Wal, 30 jaar en net een jaar getrouwd met Peter 
(geboren en getogen Puttenaar). Ik ben opgegroeid in een dorpje in Groningen, voor mijn studie 
Social Work vertrokken naar Zwolle en daar een aantal jaren blijven wonen. Sinds ons trouwen ben ik 
verhuisd naar Putten. We zijn samen opzoek gegaan naar een gemeente waar we ons beiden thuis 
voelden en zijn nu een klein jaartje lid van de Andreaskerk. Ik heb 5 jaar voor Navigators gewerkt en 
daarin ontdekt hoe waardevol het is om je leven te delen met anderen en samen, met vallen en 
opstaan, onderweg te zijn in Gods Koninkrijk. En zelf heb ik vroeger een heel aantal fantastische 
jeugdleiders gehad, die oprecht in mij geïnteresseerd waren en me stimuleerden om mijn eigen 
mening te vormen over geloven en het leven met Jezus. Die beide dingen maken dat ik heel graag mijn 
hart en huis open stel voor de jongeren van onze kerk. Niet omdat ik het zelf allemaal weet en begrijp,  
maar wel omdat ik heb ontdekt hoe waardevol het is om die zoektocht samen te doen en samen te ontdekken 
 welke plek we mogen innemen in Gods Koninkrijk! 

EVEN VOORSTELLEN… LIANNE VEENINGEN 

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

“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) 

andreaskerkputten.nl/jeugdwerk 

Foto: Jongerendienst 6 september 2020 

https://andreaskerkputten.nl/jeugdwerk/


AGENDA 
 

KINDERBLOKJE TIJDENS KERKDIENST 
Tot kerst zal er elke zondag een 
kinderblokje zijn. Deze kinderblokjes 
worden verzorgd door de leiding van de 
kinderkerk. We zijn hen enorm dankbaar. 
 
COÖRDINATORENOVERLEG 
Op 15 oktober spreken we met alle 
coördinatoren van de jeugdclubs. Dit 
overleg zal online zijn en gaan 
over de huidige situatie en de 
blik naar de toekomst. 
 
ACTIE SCHOENENDOOS 
Begin november is ‘Actie 
Schoenendoos’. Door alle 
maatregelen kan dit helaas 
niet als andere jaren plaats 
vinden. Meer info via de link in 
het plaatje hiernaast. De dozen zijn 
op de volgende manier in te leveren: 
 
1) Vrijdagavond 30 oktober van 19:00 tot 
20:00 uur bij: 
- Rebecca van Schaijk, Kraakweg 3, Putten 
- Matthijs Werrie, Kerkstraat 60, Putten 
 
2) Tijdens de drive-in op zaterdag 31 
oktober van 12.30 uur tot 14.00 uur. 
 
3) In de hal voorafgaande aan de 
kerkdiensten van 1 november in de ochtend 
om 10:30 uur en in de avond om 19:00 uur. 
(onder voorbehoud) 

DANKDAG 
Op 4 november om 14.00 uur is de 
dankdag-kinderdienst. We hopen dat we 
de kinderen weer in de kerk kunnen 
ontmoeten. Anders zullen we inzetten of 
een mooie online-dienst.  
Deze dankdag dienst wordt georganiseerd 
en voorbereid in samenwerking van de 

Andreaskerk (AK), de Gereformeerde 
Kerk (GK) en de Gereformeerde 

Kerk Vrijgemaakt (GKV) 
 
WERKVAKANTIE JEUGD 
Momenteel zijn we in een  
de verkennende fase de 
mogelijkheden aan het 

bekijken voor het 
organiseren van een 

jongerenwerkvakantie vanuit de 
Andreaskerk. Er zijn gesprekken 

met verschillende projecten. 
 
JONGERENDIENSTEN 
Er is momenteel op de 1e en 3e 
zondagavond van de maand een 
jongerendienst. Wellicht heb jij ideeën, of 
wil je meehelpen. Aarzel niet en neem 
even contact op met ons. 
 
• 18 oktober 2020: ds. Rob Kranen  
• 1 november 2020: Erik Posthouwer  
• 15 november 2020: Erik Posthouwer 
• 6 december 2020: ds. Rob Kranen  
• 20 december 2020: Kinderkerstfeest 

15 
OKT 
(do) 

 COÖRDINATOREN  
OVERLEG 
Online 

4 
NOV 
(wo) 

 DANKDAG KINDERDIENST 
14.00 uur (Andreaskerk) 
 

10 
NOV 
(di) 

 JEUGDRAAD 
19.30 uur (Andreaskerk) 

20 
DEC 
(zo) 

 KINDERKERSTFEEST + 
MUSICAL 
15.00 en 19.00 uur 
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ACTIE 
SCHOENEN-

DOOS 

REACTIE? 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in 
januari 2021. 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 

EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP 
We sluiten deze nieuwsbrief af met de tekst 

van het lied ‘Een toekomst vol van hoop’. Een 
lied over hoop. Onze God geeft hoop, ook in 

deze best wel onzekere tijd! 
 

Een toekomst vol van Hoop 
 

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 

  
Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet. 

 
 
 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 
  

U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 

   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
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