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De gemeente: 
We lichten dit graag in een persoonlijk gesprek aan u toe, maar onderstaand vind u al enige 

informatie over de gemeente. 

De samenstelling van de ca. 1150 gemeenteleden:  

 

 

We vieren als gemeente een wekelijkse dienst. Daaromheen zijn nog veel meer activiteiten, waarbij 

velen samenkomen en waar de gemeenschapszin wordt versterkt. 

Al met al een gemeente die graag meedenkt en meedoet in veranderingen, aan verbeteringen en die 

betrokken is bij tal van activiteiten.   
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Ons “thuis”, het kerkgebouw 
 

Het kerkgebouw van deze gemeente is gevestigd 

aan de rand van het gezellige centrum van Putten 

aan de Achterstraat 39. Van buiten een traditioneel 

gebouw, maar van binnen een moderne look met 

een prachtige akoestiek. De ruimte bevat niet 

alleen de kerkzaal, maar ook diverse zalen voor 

vergaderingen en ontmoetingen. De vooringang 

geeft direct toegang tot een smalle hal 

(kapstokruimte en twee deuren leiden de bezoeker 

de kerkzaal in). De zijingang geeft toegang tot een 

gezellige centrale hal met een grote bar waar 

regelmatig koffie wordt geschonken na de diensten. 

Tevens worden vanuit deze plek alle zalen op de 

begane grond, maar ook de zalen in het souterrain 

bereikt. Hier vind je onder andere de jeugdsoos en 

de knutselruimte, maar ook weer een grote hal voor gezamenlijke momenten met bijvoorbeeld de 

kindernevendienst of bij jeugdactiviteiten.  

De kerkzaal is voorzien van mogelijkheid om presentaties, films of foto’s te projecteren en heeft een 

centrale geluidsinstallatie die behalve voor de wekelijkse diensten, ook voor een band of 

koorversterking kan worden gebruikt. Tevens zijn er een vleugel en een orgel met een vaste plek in 

de ruimte, daarvan maken we veel gebruik in de diensten. 

  

      

Dit alles wordt in topconditie gehouden door ons  fulltime kosterspaar Dick &  Teuni Vijge dat dit al 

jaren met veel passie doet en met veel vrijwilligers die hen daarbij ondersteunen. 
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Putten…. Parel van de Veluwe 
 
Graag willen wij u kennis laten maken met ons mooie, gastvrije dorp.  

 
Wanneer u Putten binnenrijdt, voelt u direct de gemoedelijkheid en de 
rust die het dorp uitstraalt. 
 
 
 
De lokale winkeliers doen er, samen met de VVV, alles aan om Putten op de kaart te zetten en 
organiseren veel, onder andere zomeractiviteiten; boekenmarkt, antiek- en curiosamarkt en een 
winterfeest. Enthousiaste ondernemers en inwoners houden Putten bruisend. 
Naast de vele activiteiten is Putten in de zomer gezellig druk door de vele toeristen die graag in en 
rondom Putten verblijven. In de winter genieten de Puttenaren van de stilte en de rust.  
 
Putten beschikt over veel goede restaurants met fijne 
terrassen waar men u gastvrij zal ontvangen.  Het gezellige 
centrum en de vele winkels nodigen u uit om alle tijd te 
nemen om te shoppen.  
 
De grote weekmarkt is een trekpleister waar men graag 
langs de kramen struint. Niet alleen Puttenaren, maar ook 
uit omliggende gemeenten komt men graag (wekelijks) 
naar onze uitgebreide weekmarkt, uitgeroepen tot een van 
de meest grote en toegankelijke weekmarkten van 
Nederland! 
 
Voor schoolgaande kinderen is er ruime keuze voor een passende school, zowel voor basisonderwijs 
als voor voortgezet onderwijs.  
 
Veel inwoners van Putten zijn sportief. Er is een ruime keuze in buiten- en binnensporten en er zijn 
voldoende sportscholen. Bosbad Putten is een enorme trekpleister. Van heinde en verre komen 
mensen/ gezinnen genieten van alles wat het Bosbad én restaurant ‘De Boskamer’ te bieden heeft. 
 

 
 
Natuurlijk mag kunst en cultuur niet ontbreken. Jaarlijks wordt de 
atelierroute georganiseerd waar plaatselijke kunstenaars hun (kunst) werken 
tonen. Tevens heeft Putten een kunstkelder in het gemeentehuis waar veel 
exposities worden gehouden.  
In Cultureel centrum Stroud kan men terecht voor een avond toneel, cabaret 
of een muziekfestival. Daarnaast is Stroud een plek voor ontmoeting en 
ontwikkeling, voor jong en oud(er). 
 

 
 
Op de Veluwe zingt men graag! Ook in Putten zijn veel diverse koren waar jong en oud(er) hun stem 
laten horen. Mannenkoor, kinderkoor, gemengd koor; Putten zingt graag!  
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Putten beschikt over een eigen bibliotheek en werkt samen met andere gemeenten, de zogeheten 
Bibliotheek Noordwest Veluwe. 
 
Leuk detail: het zwaartepunt van Nederland ligt in Putten! Door de heer Storbech in 1984 berekend.) 

 
 
Uiteraard noemen we ook Gedachtenisruimte Oktober ’44 .  
Voor (oud)Puttenaren zeer belangrijk! 
Daarbij noemen we in één adem monument Het vrouwtje van Putten, waar  
552 vakken symbool staan voor de weggevoerde en omgekomen jongens en 
mannen.  
Een zeer zwarte bladzijde uit de geschiedenis… 
 
 
 
 

 
 
Ons mooie dorp ligt in een prachtige bosrijke omgeving!  
Op korte afstand heeft u volop de mogelijkheid om te 
wandelen en te fietsen; langs het water, over de 
kleurrijke heide, door de polder en de bossen. Voor 
watersport kunt u terecht aan het Veluwemeer, bij 
Strand Nulde en Strand Horst. 
 
 
 
Kortom: Putten heeft veel te bieden! Welkom in Putten, waar het fijn wonen, werken en leven is!  
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De pastorie 
 

We lopen er niet mee te koop, maar we hebben een pastorie. Deze kan in overleg gehuurd of 

gekocht worden. Dit is een moderne, jonge tweekapper, bouwjaar 2010, aan de Huybertsenweg 118 

(3882 KB) in Putten. Naast de onderhoudsarme voortuin en in de directe omgeving is ruim voldoende 

parkeergelegenheid aanwezig voor meerdere auto’s. De achtertuin is gelegen op het oosten en 

zuiden (morgen- en middagzon). In de achtertuin bevindt zich een (zit)terras, een (sier)border en een 

houten berging v.v. (voorzien van) elektra. 

 

 
 
De woning beschikt over (een): 

- entree die -rechtdoor- toegang biedt tot een praktijkruimte (of kantoor of studeerkamer) en 

-linksaf- tot de hal met toiletruimte, trapopgang en meterkast; 

- lichte L-woonkamer met natuurstenen vensterbanken, een massieve, eiken parketvloer en 

openslaande terrasdeuren; 

- een keukeninrichting met granieten aanrechtblad, 4-pits gaskookplaat met wokbrander en 

diverse, inbouwapparatuur (vaatwasser, koelkast, oven en magnetron); 

- een bijkeuken met witgoedaansluitingen die tevens binnendoor toegang biedt tot de 

praktijkruimte en het terras; 

- drie slaapkamers en een badkamer met vloerverwarming, douchecabine, dubbele wastafel, 

vrijhangend toilet en designradiator; 

- tweede etage die o.a. gebruikt kan worden als extra slaapkamer(s). De tweede etage 

beschikt over een (zij)raam, twee dakramen, een Vaillant combi CV-installatie en een WTW 

unit. 
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Tot slot 
We hebben in bovenstaande pagina’s een korte impressie gemaakt van alles wat onze gemeente te 

bieden heeft. Mocht u vragen hebben of meer willen weten verwijzen we u graag naar onze website.  

De beroepingscommissie. 


