
JEUGDWERK IN COVID-TIJD 
Na ruim een jaar beperkingen staat het 
jeugdwerk allerminst stil. Alles moet 
op een alternatieve manier, maar de 
creativiteit van onze jeugdwerkers is 
groot. We willen hen dan ook hartelijk 
bedanken. Een overzicht van een paar 
acties van de afgelopen maanden: 
 
Kinderkerk: Bij de drive-in op 27 
maart hebben veel kinderen hun 
palmpasen stok opgehaald.  
In april heeft meester Henri een online 
kinderkerk via Zoom gegeven.  
Ook worden nog wekelijks de 
kinderblokjes gemaakt. Dit betekent 
dat er inmiddels al zo’n 60 
kinderblokjes zijn gemaakt sinds het 
begin van de COVID-periode. Erg fijn 
dat dit elke week weer gebeurt. 
 
Andreasclub: In februari & maart was 
er twee keer een kinderbingo (zie 
filmpje op de volgende pagina). Dit 
was erg leuk. Rond Pasen is bij kids die 
zich opgaven een knutsel bezorgd.  

Follow: Eind april zijn 2 online avonden 
georganiseerd waaraan meer dan 50 
jongeren hebben meegedaan. Op 31 mei en 
1 juni komt er een vervolg. 
 
Pray&Play: In februari is er een online 
‘Crazy game’ geweest voor de tieners via 
het Instagram-account van Jeugdwerk 
Andreaskerk. Dit was erg leuk. Op 
de hoogte blijven? Volg dan dit 
Instagram-account. 
 
Alpha Youth: In september 2021 start weer 
een nieuwe cursus. Op de website meer 
info. Als voorbereiding hierop volgen 18 
jongeren een leiderschaps-training om 
leiding te geven aan deze cursus. 
 
AFSCHEID DS. WERNER GUGLER 
Op 20 juni 2021 neemt onze predikant ds. 
Werner Gugler afscheid van onze 
gemeente. We zijn al druk bezig om hem, 
ook namens de jeugd, hartelijk te 
bedanken. Heb je hiervoor goede ideeën? 
Neem dan even contact op met ons via 
jeugdraad@andreaskerkputten.nl. 
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RICHTINGWIJZER 
 
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten 
we dan ook de richting volgen die de 
Geest ons wijst. (Galaten 5:25) 
 
Hoe ziet de kerk er uit na COVID-19? 
Zijn de jongeren er nog? Zijn de 
jeugdleiders er nog? Vragen waar we 
het antwoord niet op weten… 
 
Maar gelukkig hoeven we ons hier 
geen zorgen over te maken. We weten 
dat het niet om de Andreaskerk gaat, 
maar om Gods Koninkrijk. God weet 
in welke richting we moeten gaan. 
Daar houden we aan vast. We blijven 
luisteren en kijken naar de richting 
die de Geest ons wijst.  
 
Samen gaan we het jeugdwerk na de 
zomer weer proberen op te starten. 
Bid je mee? Doe je mee? We hebben je 
gebed en hulp 
nodig.  
 
Namens de 
jeugdraad, 
 
Erik 
Posthouwer 

HALLO ALLEMAAL, 
 
Mijn naam is Marit Bos, ik ben 25 jaar oud. Ik woon in Putten samen met mijn vriend Thom en ik ben 
nu een jaartje werkzaam bij Kindcentrum Putten, dus ik ben binnen 5 minuten op mijn werk! In mijn 
vrije tijd ben ik veel te vinden bij de Meeuwen, waar ik zelf korfbal, trainen geef en coach en het 
jeugdkamp organiseer. Daarnaast doe ik aan kickboksen.  
 
Nadat ik zelf in 2017 Alpha Youth heb gevolgd, ben ik betrokken gebleven bij het jeugdwerk van de 
Andreaskerk door groepsleiding te worden bij Alpha Youth. Dit doe ik met veel plezier. Dit jaar hebben we 
het team van Alpha Youth uitgebreid en volgen we met een groep van 18 jongeren de cursus #Durfteleiden. Het doel van deze 
cursus is vormen van een hecht team, waarin iedereen gaat ontdekken welke rol binnen Alpha Youth bij hem of haar past. Aan de 
hand van verschillende thema’s gaan we in op het leiderschap als Christen; we hebben het bijvoorbeeld over ‘Liefde als basis’ en 
‘Nederigheid’. Nadat we deze cursus hebben afgerond, hopen we weer een nieuwe groep jongeren Alpha Youth aan te kunnen 
bieden om hen zo meer te leren over de Onvoorwaardelijke 
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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: Stijn en Noud tijdens de online-bingo 12 maart 2021 
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AGENDA 
 

BRUGDIENST 
Op 11 juli is de brugdienst. In deze dienst 
wordt aandacht besteed aan de groep 8 
jongeren die de stap maken naar het 
tienerwerk. Het is nog niet duidelijk hoe 
deze dienst vorm krijgt, maar we hopen dat 
de kinderen in de kerk kunnen zijn. Erik 
Posthouwer bereidt deze dienst voor met 
de leiding van de kinderkerk groep 
7/8. Zit jouw kind ook in groep 8 
of ken je kinderen die nu in 
groep 8 zitten? Meld deze dan 
aan op de website. Dan 
ontvang je informatie over 
deze dienst. (Als je geen 
autoreply krijgt op je 
inschrijving is er iets niet goed 
gegaan. Check je spambox ook.) 
 
PINKSTER-PROJECT 
Verschillende kerken in Putten werken 
samen aan het Pinksterproject. Kinderen 
mogen o.a.. ‘duiven zoeken’ op de ramen 
van de huizen in Putten. Het zou enorm 
leuk zijn als onze kinderen ook meedoen. 
Meer info op de website. 
 
JEUGDWERK 
COÖRDINATORENOVERLEG 
Op 19 mei is er weer een overleg met alle 
coördinatoren van het jeugdwerk. Enige 
agendapunt zal zijn. Hoe kijk je terug? Hoe 
kijken we vooruit? We hopen na de zomer 
weer te kunnen starten met ‘echte’ 

ontmoetingen binnen het jeugdwerk. We 
zullen hierover spreken. Heb je input? 
Meld het bij je coördinator. 
 
KINDERBLOKJE TIJDENS KERKDIENST 
Tot de zomervakantie zal er elke zondag 
een kinderblokje zijn. Deze kinderblokjes 
worden verzorgd door de leiding van de 

kinderkerk. Na 13 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 
 
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. 
 
• 16 mei 2021: ds. André Priem 
• 6 juni 2021: Erik Posthouwer 
• 20 juni 2021: Erik Posthouwer 
• 4 juli 2021: Erik Posthouwer 
• 18 juli 2021: ds. Rob Kranen 

19 MEI 
(wo) 

 JEUGDWERK  
COÖRDINATOREN 
OVERLEG (JCO) 
20.00 uur (Andreaskerk) 

31 MEI 
1 JUNI 
(ma/di) 

 FOLLOW ONLINE 
19.15 uur (Online) 

30 
JUNI 
(wo) 

 JEUGDRAAD 
19.30 uur (Online) 

11  
JULI 
(zo) 

 BRUGDIENST 
10.30 uur (Andreaskerk) 
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REACTIE? 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 
in juli 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 

KINDERBINGO 

ANDREASKERK BEZOEKT KINDERWINKEL IN DEN HAAG 
 
Op donderdag 29 april werd er een speelmiddag georganiseerd bij de Kinderwinkel in Den Haag. Als Andreaskerk zijn 
we al jarenlang betrokken bij dit prachtige initiatief vanuit de Marcuskerk. 
 
Omdat de kinderen dit jaar helaas weer niet naar Putten konden komen, hebben we een springkussen voor hen 
geregeld. We zouden met enkele Andreaskerkers langsgaan, met chips en pakjes drinken voor de kinderen. Maar het 
weer gooide helaas roet in het eten en de activiteiten werden verplaatst naar binnen. 
 
Vanwege de maatregelen rondom corona mochten we niet naar binnen dus werd het bezoek afgelast. Dat vonden we 
erg jammer en we hebben een spontaan alternatief bedacht. In overleg met Monique van de Kinderwinkel zijn we toch 
naar Den Haag gereden en hebben we de chips en pakjes afgegeven bij de deur. De kinderen hebben ons door het raam 
enthousiast en hartelijk bedankt. 
 
Jantine Veenhof (dominee Marcuskerk) heeft ons tijdens een wandeling meegenomen door de wijk. Ze heeft wat 
verteld over de samenstelling van de wijk en het werk van de Kinderwinkel. De wandeling eindigde bij de kerk waar we 
nog zijn rondgeleid. 
 
Op 9 mei zal Erik Posthouwer namens onze kerk voorgaan in de Marcuskerk in Den Haag. 
 
Erik Posthouwer en Ria van Elten  
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