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Eerst een stukje geschiedenis 
 
Het dorp Putten ligt aan de rand van de Veluwe en telt ongeveer 24.000 inwoners.  
Er zijn binnen het verband van de PKN in Putten drie kerkelijke gemeenten te weten: de Hervormde 
gemeente “Oude Kerk”, de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente Andreaskerk.  
De geschiedenis van de Andreaskerk begint in 1946. Een groep van ongeveer vijftig mensen uit de 
toenmalige Hervormde gemeente, voelde zich steeds minder thuis in de Gereformeerde 
Bondstraditie, richtte een “Evangelische Kring” op en begon onder eigen vlag kerkdiensten te 
houden. Dit mondde in 1957 uit in de bouw van de eerste Andreaskerk. In 1960 werd de 
gemeenschap door de synode erkend als buitengewone wijkgemeente. In die tijd telde zij ongeveer 
450 zielen. 
 
Sinds haar ontstaan is de Andreaskerk een kerkgemeenschap in ontwikkeling. Oorsprong is de 
Nederlandse Hervormde dorpskerk met haar karakteristieke bondstraditie. De tot op vandaag 
voortgaande instroom van kerkleden uit deze kerk werkt door in de geloofsbeleving en de theologie 
van een deel van de gemeente. Daarnaast bestaat de gemeente uit leden die van buiten in Putten 
zijn komen wonen en er hun thuis hebben gevonden. Na ruim 75 jaar is er natuurlijk ook een groep 
gemeenteleden die is opgegroeid binnen de Andreaskerk. De laatste jaren is er ook een tendens dat 
mensen die soms jarenlang actief zijn geweest binnen evangelische gemeenten of groepen, actief 
betrokken raken bij onze kerk. Omgekeerd vertrekken er echter ook gemeenteleden naar 
evangelische gemeenten. 
 
Herkenbaarheid van onze erediensten 

➢ het Evangelie als blijde boodschap – om het met Paulus te zeggen “… het is Gods reddende 

kracht voor allen die geloven” (Rom 1:16)  

➢ in trouw en liefde verbonden met Schrift en traditie, bereid om haar telkens opnieuw te 

verwoorden voor mensen van nu en voor opgroeiende generaties 

➢ een verkondiging in begrijpbare taal die aansluit bij het alledaagse leven 

➢ een kerkdienst op zondagmorgen waarin ruimte is voor kinderen en jongeren  

➢ er wordt in de kerkdiensten gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen een 

ontspannen en communicatieve verhouding tussen voorganger en gemeente en een dienst 

met stijl en passie.  

 
Wat voor gemeente wil God dat we zijn? 
 
Dat is een grote vraag. Als Andreaskerkgemeente zoeken we samen naar een antwoord. We willen 
duidelijk maken wie we zijn en waar we naar verlangen, voor: 

• Gasten en geïnteresseerden, ben ik welkom en voel ik me aangesproken? 

• Nieuwe leden, hoe en waar kan ik bijdragen? 

• De gehele Andreaskerkgemeente, vanuit welk toekomstperspectief maken we 
keuzes als het gaat om liturgie, mensen, tijd, gebouw, geld 
 



 

 

Het antwoord op deze vraag wordt ook wel de Missie en Visie van de kerk genoemd. 
In het kort komt het hier op neer: 
 
Missie 
Wat is het bestaansrecht, de opdracht van de Andreaskerk; waar staan we voor? 
Als onze missie ervaren we de opdracht die Jezus ons heeft meegegeven: 
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen”, Mattheüs 28:19. 
De naamgeving van onze gemeente, Andreaskerk, verwijst daarnaar: 
“En hij (Andreas) leidde hem tot Jezus”, Johannes 1:43. Dat willen we uitdragen. 
 
Visie 
Welk toekomstbeeld hebben we van onze Andreaskerk; waar gaan we voor? Bijbels geformuleerd: 
hoe geven we gestalte aan het Lichaam van Christus in Putten? Totdat Hij komt. 
Onze visie is uitgewerkt in drie onderdelen: leerling-zijn (gemeentelid), gemeenschap-zijn (de 
gemeente) en geloofscommunicatie (in contact met elkaar en onze omgeving). Onze visie is 
prikkelend geformuleerd om ons uit te dagen tot bezinning en verandering. 
 
Vraagstukken 
Recent is een aantal vraagstukken benoemd waarvan besloten is deze in de nabije toekomst binnen 
de gemeente te bespreken. Het doel daarvan is om uiteindelijk een hernieuwd besluit te nemen hoe 
hiermee om te gaan. De vraagstukken betreffen huwelijk tussen gelijke geslachten en opdragen in 
plaats van de kinderdoop. Momenteel zijn beide niet mogelijk in de Andreaskerk. 
  

https://andreaskerkputten.nl/visie-missie/

