
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 
voor de bijeenkomst van de Confessionele Kring Apeldoorn 

 

Thema: 
‘Integriteit en christenen in de samenleving’ 

 

 
 

Ds. Ruilof van Putten 
Predikant én bankdirecteur én ondernemer 

God en de Mammon – Geloof en Geld: kan dat wel samengaan? 
 

Op de volgende bladzijde / achterzijde meer over ds. van Putten en zijn werk. 
 

Datum:   D.V. dinsdag 15 juni 2021 
Plaats:   Dorpskerk Vaassen, Marktplein 7 
Aanvangstijd: 19.45 uur. Vanaf 19.15 uur: ontvangst. 

Er gelden gebruikelijke coronamaatregelen. Reservering vooraf is noodzakelijk:  

e-mail naar: cka@confessionelevereniging.nl 
 

De toegang is vrij: belangstellenden zijn van harte welkom in onze bijeenkomsten. 
Het is echter ook mogelijk de bijeenkomst te volgen via een livestream:  

www.hervormdvaassen.nl, onder het kopje ‘Nieuws’  

mailto:cka@confessionelevereniging.nl
http://www.hervormdvaassen.nl/


Ruilof van Putten werd op 10 augustus 1967 
geboren in Dirksland. Als boerenzoon trok het 
agrarisch ondernemerschap hem, maar na zijn 
studie plantwetenschappen in Wageningen kwam 
hij begin 1990 in het bankwezen terecht. Hij heeft 
veel verschillende functies gehad waarin het 
ondernemerschap, commercie en management de 
boventoon voerden. Als laatste was hij Directeur 
Corporate Clients voor ABN AMRO in Noordoost 
Nederland. Na 26 jaar heeft hij afscheid genomen 
van de bank om zijn eigen onderneming te starten. 
Dat is Advies met LEV. Hij helpt daarbij door 
advisering van ondernemers, door persoonlijke 
begeleiding of het christelijk geloof. 

In 2003 is hij naast zijn werk begonnen aan een studie theologie aan de Universiteit van Utrecht. 
De grote levensvragen van mensen hebben altijd al zijn interesse gehad. Het praten over geloof en 
zoeken naar geestelijke groei hielden hem bezig. Wat is er dan mooier om het Evangelie te mogen 
verkondigen? In 2010 rondde hij zijn studie af en stelde hij zich parttime beroepbaar binnen de 
PKN. Sinds 2012 werkt hij pro Deo als parttime wijkpredikant van de Sionskerk in Zwolle-Noord. 
 
Met enige regelmaat wordt hij gevraagd om bijvoorbeeld voor (christelijke) ondernemers iets te 
vertellen over deze bijzondere combinatie. Wat drijft hem? Hoe combineert hij die twee zo 
verschillende werelden? Welke dilemma’s komt hij tegen? Vragen die hem bezig blijven houden en 
waar hij graag meer over vertelt. Het heeft hem er ook toe gebracht om samen met anderen de 
pioniersplek 'Centrum voor Geloof en Werk' te starten. Sinds medio 2016 is hij als missionair 
predikant aan dit initiatief verbonden. Het CGW heeft recent samen met de Stichting Opwekking en 
de CHE het (gratis) programma ‘Kroon op je Werk’ gelanceerd. Zie ook www.kroonopjewerk.org.  
Momenteel woont hij op ’t Harde, is gehuwd met Eliane en vader van vier kinderen én opa van 
twee prachtige kleindochters. 
 
Ruilof van Putten heeft een eigen site (https://www.ruilof.nl), waar hij alles uit de doeken doet over 
zijn adviesbedrijf LEV. Daar schrijft hij o.m. over het 24/7 christen zijn:  
Van Franciscus van Assisi is de spreuk: ‘overal waar je bent, is je preekstoel’. Hij bedoelde 
daarmee dat het belangrijk is om 24/7 christen te zijn. En dat is voor niemand gemakkelijk. Zeker 
in deze tijd. ‘If the gospel is not relevant for the working place it is not relevant at all.’ Deze 
uitspraak van de ex-bankier Ken Costa heeft een zelfde strekking.  
Het Evangelie is altijd en overal relevant. En dat mag best zichtbaar worden! 
 
Publicaties 

Samen met de in 2019 overleden ds. Hans Eschbach schreef hij in 2012 
‘Als God de hemel opent, uitzien naar meer werk van de Geest’. 
(uitgeverij Boekencentrum, EAN 9789023929079). 
Gratis publicaties van ds. Van Putten zijn te downloaden op: 

https://www.geloofenwerk.nl/: 
• Artikel-over-drijfveren-in-ons-dagelijks-werk 

• Boekbespreking-GOED-WERK-Tim-Keller 

• God-verbindt-zich-met-het-zwakke-Ps-8-en-Mat-21-10-17 

• Presentatie-God-en-of-Mammon-Geloof-en-geld 
 

Graag tot ziens op 15 juni!  

Reservering bij voorkeur per e-mail, zie hieronder. 

Namens de Confessionele Kring Apeldoorn, met hartelijke groet, 

Jaap van der Rhee, secretaris 
 

Zomeroord 9, 7361 GK Beekbergen    Tel. 055-5063334    Bezoek onze websitepagina’s: 
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