
Welkom in de Nok van de Oude School. Iedere eerste 
zondag van de maand tijdens de avonddienst. Dit kan 
i.v.m. werk ook wisselen, dus meld je vooral aan voor 
de app. We beginnen om 18:30 uur. Eerste keer is op 
zondag 1 september 2019. Tot dan!?!

Contactpersonen Jorrit Muilwijk (06 83 13 22 62) en 
Ciska van Herwijnen (06 24 17 99 55).

16+ 
club

Bij GroeiMomenten zoeken we met elkaar naar groei 
in geloof. We verdiepen ons in thema’s die jullie zelf 
aandragen. Iedere avond sluiten we af met een avond-
gebed die bestaat uit: zingen, stilte, lezen en bidden.

Startdatum 11 september
1x per 3 weken op woensdagavond

Locatie DakKapel (de Oude School)
Contactpersoon Jorrit Muilwijk

Bel 06 83 13 22 62 of mail naar 
jorritmuilwijk@gmail.com

Groei
momenten 

Het komende seizoen is er geen aparte 16+ catechese. 
Zodra er weer een predikant en/of kerkelijk werker is gaan 
we dit weer oppakken. Maar…. dit doen we vooral omdat 
er bestaande 16+ activiteiten worden georganiseerd, 
waar je gemakkelijk bij kan aanhaken. Iedereen van 16-
17 jaar is welkom bij de maandelijkse bijeenkomsten 16+ 
op zondagavond. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom bij 
de GroeiMomenten op de woensdagavond. Dus er zijn 
ontmoetings- en groeimogelijkheden genoeg. Als je wilt 
kun je ook aanhaken bij de 18+ catechese op dinsdagavond.

16+ 
catechese

Nieuw seizoen voor  
16+ jongeren!

U I T N O D I G I N G  F LY L E A F



Club voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Leeftijd en niveau lopen fl ink uiteen, maar voor de sfeer 
en de gezelligheid maakt dat niets uit!

Startdatum 24 september
Iedere dinsdagavond 19:00 - 20:30
Locatie de Rank in Giessenburg, indien vervoer een 
probleem is kan dit overlegt worden met de leiding
Contactpersoon Leny Leeuwis
Bel 0184 651 264 of mail naar lenywsmit@gmail.com

Als je dit jaar wilt onderzoeken of je belijdenis wilt doen 
dan kan dat. Graag zelfs! Je kan dan aansluiten bij de 
belijdenisgroep in Giessen-Nieuwkerk die geleid wordt door 
dominee Holtslag. In overleg met deelnemers is er meestal 
één avond in de twee weken. Ze beginnen eind september. De 
volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: belijdenis 
en geloof, de Bijbel, God de Vader, God de Zoon, God de 
Heilige Geest, de kerk, de doop, het avondmaal, de wet van 
God, het gebed, ik hoor bij de kerk der eeuwen, de organisatie 
van de kerk en Israël en de toekomst. Heb je vragen over de 
belijdenis of wil je je opgeven voor de catechisatie?
Neem dan even contact op met Pieter Prins (06 53 37 76 19). 
De belijdenisdienst vindt plaats in onze eigen gemeente.

Belijdenis-
catechisatie

Startdatum 29 september
1x per 3 weken

Zondagmiddag van 16:00 - kerkdienst
Locatie bij iemand thuis

Contactpersoon Ingrid Bot / Geert Vlot
Bel Ingrid 06 18 20 19 83,

ingrid.meeusen@gmail.com of
Geert 06 53 25 20 60, geert@teusvlot.nl

Sunday 
afternoon 
18+

Club 
immanuel

Meer info? www.hggop.nl

Alle jongeren van 18 jaar en ouder worden van harte uitgedaagd én 
uitgenodigd om deel te nemen aan de 18+ catechese. Uitdagend, 
omdat we geen speciale catechesemethode gebruiken. Geen 
gedoe meer met losse stencils of een suf boekje. Als deelnemer 
wordt je uitgedaagd om zelf vragen en onderwerpen aan te 
kaarten. Uitnodigend, omdat Jezus beloofd dat; wanneer 
we bij elkaar komen in Zijn naam, Hij in ons midden zal zijn. 
We worden door Jezus uitgenodigd om bij elkaar te komen!

Start: 1e avond op dinsdag 17 september
(daarna 1x in de twee weken)

Locatie: de Oude School
Tijdstip: 20.15 -21.45 uur.

Bel Pieter Prins 06 53 37 76 19 of 
mail naar pieter.prins@hggop.nl

Follow me 
next 18+


