
Startdatum 2 september
Elke eerste zondag van de maand 18:30 uur
Locatie de Oude School in de Nok
Contactpersoon Ciska van Herwijnen
Bel 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 aan-
dragen. Iedere avond sluiten we af met een avondge-

bed die bestaat uit: zingen, stilte, lezen en bidden.

Startdatum 29 augustus
1x per 3 weken op woensdagavond

Locatie DakKapel (de Oude School)
Contactpersoon Ronny van Renswoude

Bel 06 19 46 00 35 of mail naar 
ronny.van.renswoude@hggop.nl

Groei
momenten 

Het komende seizoen is er geen aparte 16+ catechese. 
Dit in verband met het vertrek van dominee Lammers. 

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. 

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

Komend jaar wordt de belijdeniscatechese ingevuld door 
Ronny van Renswoude omdat we als gemeente vacant zijn. 
Er staan 11 avonden op het programma waar we met elkaar 
aan de slag gaan rondom geloofsthema’s. Aan het begin zul-
len we vooral nadenken over wat geloven nu eigenlijk is. Dat 
doen we al pratende maar ook al doende. We blijven niet 
hangen in de theorie maar gaan concreet aan de slag. Samen 
lezen, samen bidden, samen delen en samen getuigen. Later 
zullen we nadenken over hoe een gemeente in elkaar steekt. 
De mooie maar ook de stugge kanten zullen we zien. Tenslot-
te is er ook ruimte voor geloofsthema’s die jullie zelf willen 
bespreken. Weet je nog niet zeker of je belijdenis wilt gaan 
doen? Dat mag en die ruimte is er. 

Startdatum donderdag 8 november 20:45 - 22:00
Vervolgavonden: 22 november, 6 december, 13 december,
10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart, 21 maart 
en 4 april.
Locatie de Oude School
Contactpersoon Ronny van Renswoude
Bel 06 19 46 00 35 of mail naar 
ronny.van.renswoude@hggop.nl

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

Er wordt nog gezocht naar een invulling voor 
de bestaande 18+ catechisatiegroep. Houdt je app en/of 

berichten hiervoor in de gaten.
Follow me 
next 18+


