
JEUGDWERK NA COVID-TIJD 
We zijn dankbaar dat het erop lijkt dat 
we het jeugdwerk na de zomervakantie 
weer kunnen opstarten. Hieronder 
staan onze plannen. Helaas hebben we 
nog niet genoeg leiding om elke groep 
te starten. Op de achterkant staat voor 
welke groepen er nog leiders gezocht 
worden.  
 
KINDERWERK 
De oppas is weer volledig opgestart in 
de achterzaal van het Voorhuys. De 
opkomst is nog niet hoog, maar we 
zijn blij dat het weer mogelijk is om 
ook de kleinste kinderen tijdens de 
dinst onder te brengen. Voor de 
sleuteldienst (het openen en sluiten 
van de achterzaal, coördineren van de 
oppassers en het rooster etc.) zoeken 
we nog leiding! Laat je van je horen? 
 
Sinds een paar weken is er ook weer 
kinderkerk tijdens de dienst. 
Momenteel zitten alle leeftijden bij 
elkaar in 1 groep. Dat werkt tot nu toe 

goed: de kleintjes trekken zich op aan de 
groten. Deze vinden het op hun beurt weer 
leuk om de jongere kinderen te helpen. 
Vanaf de zomervakantie t/m 5 september 
is er kinderkerk voor groep 1 t/m 4. 
Hiervoor is het rooster qua leiding 
sluitend. Vanaf het nieuwe seizoen (na het 
gemeenteweekend) starten we met 
kinderkerk voor groep 1 t/m 8 in één 
ochtenddienst. Het lijkt er op dat daarvoor 
nu in elke combinatiegroep voldoende 
leiding is. Hierdoor kunnen de kinderen na 
de zomer weer uiteen gaan in de groepen 
1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Mocht het op den duur 
corona-technisch weer mogelijk zijn om in 
2 diensten kinderkerk te geven, dan 
hebben we ook voor de kinderkerk nieuwe 
leiding nodig. 
 
De Andreasclub hoopt na de zomervakantie 
weer te starten! Voor groep 3 t/m 5 is er 
voldoende leiding. Voor groep 6 t/m 8 zijn 
we nog op zoek naar 3 mensen die om de 
week deze club willen geven. Maak jij tijd? 
Of ken je iemand die dit op het lijf 
geschreven is? Laat het weten! 
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VISSER VAN MENSEN 
 
Jezus zei tegen hen: “Kom, volg mij! Ik 
zal van jullie vissers van mensen 
maken.” (Marcus 1:17) 
 
Onlangs ging een groep jongeren uit 
onze kerk vissen, ‘AndreasVissen’. 
Mooi om gezamenlijk een hobby uit 
te voeren. Het was erg gezellig.  
 
In bovenstaande tekst zegt Jezus 
tegen Petrus en Andreas dat Hij 
‘vissers van mensen’ van hen zal 
maken. Mensen ‘vangen’ voor het 
Koninkrijk van God. Mensen de blijde 
boodschap vertellen dat mensen 
gered kunnen worden en eeuwig 
leven mogen ontvangen.  
 
Ben jij bereid om komend seizoen tot 
‘visser van mensen’ gemaakt te 
worden door Jezus? Wij bidden dat jij 
je geroepen weet. 
 
Namens de 
jeugdraad, 
 
Erik 
Posthouwer 

HALLO ALLEMAAL, 
 
Mijn naam is Marcel van Meerveld. Ik ben getrouwd met Gerda en heb 2 kinderen: Jurian en Sanne. 
Eén van mijn grote hobby’s is vissen. Samen met mijn buurman Erik Posthouwer kwam het idee 
om met jongeren van de Andreaskerk te gaan vissen; AndreasVissen. Inmiddels voel ik me thuis in 
de Andreaskerk, maar als jongere vond ik het zelf lastig om aansluiting te vinden bij een kerk. Via 
het AndreasVissen spreken we weer een hele andere groep jongeren aan dan met het jeugdwerk tot 
nu toe. Een aanvulling voor het jeugdwerk dus, waar ik me graag voor inzet. We gaan samen gezellig 
vissen, hebben gezellige gesprekken en we bidden dat hieruit ook mooie gesprekken en grotere 
betrokkenheid bij het geloof uit voortkomt.  
 
We hebben al een mooie start gemaakt op 29 juli. Wil jij ook mee vissen? Meld je dan even bij mij of Erik Posthouwer, dan word je 
toegevoegd aan de appgroep en kan je kijken of jij de volgende keer meekunt met Andreasvissen! Tot aan het water! 

EVEN VOORSTELLEN… MARCEL VAN MEERVELD 
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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: Sven van Emous en Jasper Schreuder tijdens AndreasVissen op 29 juli 2021 

https://andreaskerkputten.nl/jeugdwerk/


AGENDA 
 

TIENERWERK 
Wat is het een bewogen jaar geweest. Laten 
we vooruit kijken naar een nieuw jaar, 
nieuwe uitdagingen, maar zeker ook 
nieuwe kansen. Zo zoeken we nog naar een 
groot aantal enthousiastelingen dat zich 
wil inzetten voor de tieners.  
 
Met Follow gaan we wekelijks de 
verdieping in met de 12-16 
jarigen. De uitnodigingen 
volgen in september.  
 
Voor de 17+ is er Alpha 
Youth. De startmiddag 
hiervoor is op zondag 5 
september om 15.30u.  
 
Wil jij jongeren helpen een 
(diepere) band met God op te bouwen? 
En dichter bij Jezus te komen? Dan zoeken 
wij jou.. We hebben je hard nodig. 
 
Daarnaast gaan we starten met 1x per 
maand een Connect avond. Om het contact 
te hebben en te houden met de andere 
jongeren binnen onze gemeente. Om 
vriendschappen op te bouwen. 
 
Vind jij het leuk om een activiteit te 
organiseren? We kijken graag naar jouw 
talent en gaven. Wat heb jij te bieden 
binnen onze jeugd? Niet in hokjes denken, 
maar samen bouwen aan Zijn koninkrijk! 

STARTAVOND JEUGDWERK 
We nodigen jullie van harte uit om op 
dinsdagavond 7 september mee te doen 
aan de startavond van het jeugdwerk. Het 
zou super zijn als we met een heel grote 
groep vrijwilligers het seizoen kunnen 
aftrappen. De avond zal een informeel 
karakter hebben waarbij gezelligheid en 

ontmoeting voorop staan. We 
starten om 19.00 uur. Kom je 

ook? Meld je dan aan via  de 
website. (Bij heel slecht weer 
zal het niet doorgaan, maar 
daarover houden we jullie 
dan op de hoogte)  
 

BLOG 
Wist je dat je een paar keer per 

maand inspirerende blogs kunt 
lezen, geschreven door 

jeugdleiders, jongeren of 
andere broers en zussen uit 
de Andreaskerk? Klik op het 
logo hiernaast. 
 
JONGERENDIENSTEN 
Vanaf oktober wordt er teruggeschakeld 
naar 1 jongerendienst in de maand, omdat 
het jeugdwerk weer gaat starten. Wellicht 
heb jij ideeën, of wil je meehelpen. Aarzel 
niet en neem even contact op met ons. 
• 5 september 2021: InterChurch 
• 19 september 2021: ds. Pieter Both 
• 3 oktober 2021: Erik Posthouwer 

5 
SEPT 
(zo) 

 OPEN MIDDAG ALPHA 
YOUTH 
15.30 uur (Andreaskerk) 

7 
SEPT 
(di) 

 STARTAVOND JEUGD-
WERK 
19.00 uur (Start: op fiets bij 
Andreaskerk) 

10-12 
SEPT 
(vr-zo) 

 GEMEENTEWEEKEND 
Hele weekend (volg link) 

14 
OKT 
(do) 

 JEUGDWERK COÖRDINA-
TOREN OVERLEG 
20.00 uur (Andreaskerk) 
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REACTIE? 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 
in oktober 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 

STARTAVOND 

TIENERWERK (VERDIEPING) 
Voor de verdieping in het jeugdwerk (Follow/
catechese) zoeken we nog een aantal 
jeugdleiders. We bidden dat jij je geroepen 
voelt. Neem even contact op met Chanien 
Galama (jeugdwerkandreaskerk@gmail.com). 

ANDREASCLUB 
De Andreasclub (gr. 6-8) zoekt 3 nieuwe 
jeugdleiders. 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). 

TIENERWERK (VRIENDSCHAP) 
De 12+ groep en de 16+ groep zoekt nog  
nieuwe leiding die zich richten op 
vriendschap. Neem even contact op met 
Chanien Galama
(jeugdwerkandreaskerk@gmail.com). 

OPPAS 
Voor de sleuteldienst (het openen en sluiten 
van de achterzaal, coördineren van de 
oppassers en het rooster etc.) Neem even 
contact op met José Hijmissen 
(josehijmissen@hotmail.com).  

https://andreaskerkputten.nl/gemeenteweekend/
http://www.andreaskerkputten.nl/startavond
https://andreaskerkputten.nl/jeugdwerk/
https://andreaskerkputten.nl/oppasdienst/
https://andreaskerkputten.nl/kinderkerk/
https://andreaskerkputten.nl/crosspoint/
https://andreaskerkputten.nl/prayplay/
https://andreaskerkputten.nl/andreasclub/
https://andreaskerkputten.nl/follow/
https://andreaskerkputten.nl/alphayouth/
mailto:jeugdraad@andreaskerkputten.nl
http://www.andreaskerkputten.nl/startavond
mailto:jeugdwerkandreaskerk@gmail.com
mailto:marije-coes@hotmail.com
mailto:jeugdwerkandreaskerk@gmail.com
mailto:josehijmissen@hotmail.com
https://www.instagram.com/jeugdandreaskerk/

