
JEUGDWERK IN CORONATIJD 
We bevinden ons inmiddels al 10 
maanden in een situatie van (bijna) 
geen jeugdwerk. We vinden dit 
moeilijk. Op dit moment ziet het 
jeugdwerk er als volgt uit: 
 
Oppas: Niet, alleen online diensten. 
 
Kinderkerk: Online kinderblokjes 
tijdens de ochtenddienst.  
 
Andreasclub: We zoeken 
mogelijkheden om online een activiteit 
met de kinderen te doen.  
 
Pray&Play: We zoeken mogelijkheden 
om online een activiteit met de 
jongeren te doen. Volg ook de 
Instagram van Pray&Play. 
Deze wordt bijgehouden 
door jongeren. 
 
Follow: We onderzoeken of de 
bestaande groepjes toch online bij 
elkaar kunnen komen.  

 
Alpha Youth: We hopen in september weer 
te kunnen starten met Alpha Youth. 
 
CrossPoint: We onderzoeken creatief en 
verstandig naar mogelijkheden, invulling 
en leiding om online bij elkaar te komen 
met de de 16+ ers. 
 
AFSCHEID GERLOF KOOPMANS 
Na 6 jaar jeugdouderling te zijn geweest, 
neemt Gerlof Koopmans afscheid. We zijn 
Gerlof erg dankbaar voor zijn rust, inzicht , 
liefde en inzet voor het jeugdwerk. Zijn 
opvolger stelt zich hieronder voor.  
 
GROTE ANDREASKENNISQUIZ 
Doe jij ook mee? Op zaterdag 23 januari 
(start 20.00 uur) belooft het een gezellige 
avond te worden tijdens deze online Quiz. 
In verschillende rondes wordt je kennis 
over muziek, de Bijbel, de Andreaskerk en 
je algemene kennis en creativiteit getest. 
Via de livechat kan je ook gezellig 
meepraten en reageren op de vragen.  
Geef je team nu op via de website: 
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HIJ LAAT NIET LOS 
 
Uw trouw duurt eeuwig, laat het werk 
van Uw handen niet los. (Psalm 138: 8b) 
 
Als we terugblikken op 2020 zien we 
een jaar waar al het jeugdwerk stopte, 
weer voorzichtig opstartte en weer 
tot stilstand kwam. Als we vooruit 
kijken 2021 in, zien we op korte 
termijn nog weinig kansen op fysiek 
jeugdwerk. Toch geloven we dat God 
niet loslaat wat Zijn hand begon. Hij 
laat ons en onze jongeren niet los. 
 
We zoeken met vallen en opstaan 
naar online  manieren van jeugdwerk. 
Daarbij kunnen we jouw gebed goed 
gebruiken. Bid je mee? 
 
En weet telkens opnieuw dat God jou 
niet loslaat. Zijn trouw duurt eeuwig. 
We wensen je Gods zegen toe. 
 
Namens de 
jeugdraad, 
 
Erik 
Posthouwer 
 
 

HALLO ALLEMAAL, 
 
Dit jaar start ik als jeugdouderling en daarom wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is 
Martin Hop. Ik ben getrouwd met Rianne en wij hebben 3 kinderen: Jesse (13 jaar), Dycke (11 jaar) en 
Gijs (8 jaar). Ik ben 40 jaar en ik kom uit Ermelo. Sinds 12 jaar woon ik in Putten en ben ik lid van de 
Andreaskerk. Mijn beroep is Accountmanager en in mijn vrije tijd maak ik graag mooie tochten op de 
Veluwe op mijn racefiets of mountainbike. 
 
Ik heb er erg veel zin in om als jeugdouderling aan de slag te gaan. Omdat ik zelf 3 kinderen heb vind 
ik het belangrijk een steentje bij te dragen in alles wat er voor de jeugd speelt in de Andreaskerk. 
Doordat ik 8 jaar lang diaken ben geweest denk ik een goed beeld te hebben hoe de kerk en de 
kerkenraad functioneert. Ik merkte dat ik het miste om op die manier betrokken te zijn bij de kerk en 
daarom kijk ik er naar uit weer actief te worden in de kerkenraad. 

EVEN VOORSTELLEN… MARTIN HOP 
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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) 

andreaskerkputten.nl/jeugdwerk 

Foto: Kinderen kerstmusical 2020 

https://instagram.com/prayenplay?igshid=1ewbukr5w3oxy
https://andreaskerkputten.nl/jeugdwerk/
https://instagram.com/prayenplay?igshid=1ewbukr5w3oxy


AGENDA 
 

BIDDAG (10 MAART) 
Op 10 maart om 14.00 uur is de biddag-
kinderdienst. We hopen dat we de kinderen 
weer in de kerk kunnen ontmoeten. Anders 
zullen we inzetten op een mooie online-
dienst. Marcel & Lydia Zimmer zullen weer 
meewerken aan deze dienst. Deze biddag 
kinderdienst wordt georganiseerd en 
voorbereid in samenwerking van de 
Andreaskerk (AK), de 
Gereformeerde Kerk (GK) en de 
Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt (GKV). 
 
CREATIEF KINDERWERK  
Wij hebben als kerk een 
abonnement op de  website 
van Matthijs Vlaardingerbroek: 
www.creatiefkinderwerk.nl. Een 
website boordevol allerlei trucjes en 
proefjes. Het is zeker de moeite waard om 
daar wat inspiratie op te doen voor het 
jeugdwerk wat in de komende tijd kan:  
Inlog: Andreaskerk  
Wachtwoord: Andreaskerk2016  
 
KINDERBLOKJE TIJDENS KERKDIENST 
Tot Pasen zal er elke zondag een 
kinderblokje zijn. Deze kinderblokjes 
worden verzorgd door de leiding van de 
kinderkerk. Na 10 maanden kinderblokjes 
maken, is het haast een gewoonte 
geworden. Toch kost het best veel tijd en 
zijn we steeds zoekende naar wat het best 

past. Tips zijn altijd welkom. Mocht jij het 
ook leuk vinden om een keer een 
kinderblokje te verzorgen, dan mag je je 
melden bij de leiding van de kinderkerk: 
kinderkerk@andreaskerkputten.nl 
 
INTERKERKELIJK OVERLEG 
JEUGDWERK 

Sinds 2019 is er een interkerkelijk 
overleg over jeugdwerk. Uit 

(bijna) elke kerk in Putten is 
iemand vertegenwoordigd. 
Namens de Andreaskerk 
gaat Erik Posthouwer naar 
deze bijeenkomsten. Mede 
door dit overleg is de 

gezamenlijke flyer met de 
Gezin-School-Kerk dienst, 

biddag en dankdag tot stand 
gekomen. We hanteren in elke kerk 

hetzelfde thema. 
  
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. 
 
• 7 februari 2021: Erik Posthouwer  
• 21 februari 2021: ds. Bertine van de Weg  
• 7 maart 2021: InterChurch 
• 21 maart 2021: Erik Posthouwer  
• 4 april 2021: ds. Reinoud Koning 

23 
JAN 
(za) 

 GROTE ANDREASKENNIS 
QUIZ 
20.00 uur (Online) 

9  
FEB 
(di) 

 JEUGDRAAD 
19.30 uur (Online) 

10 
MRT 
(wo) 

 BIDDAG KINDERDIENST 
14.00 uur (Online/
Andreaskerk) 

nieuwsbrief jeugd Andreaskerk Putten andreaskerkputten.nl/jeugdwerk 

REACTIE? 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 
in april 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 

MAG IK JOU TOT ZEGEN ZIJN? 
We sluiten deze nieuwsbrief af met de tekst 
van het lied ‘Mag ik jou tot zegen zijn?’ van 
Sela. Een lied van onderlinge betrokkenheid 

en liefde, juist in deze best wel onzekere tijd! 
 
 

Mag ik jou tot zegen zijn? 
 

Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  

Samen achter Jezus aan,       
gaan waar Hij ons wijst.     

Laat ons delen in zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk.  

 
 

Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     

Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  

Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is.  

Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  

  
Laten wij tot zegen zijn  

voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, 

open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  

geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 

omdat Jezus bij ons is.  
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