
activiteiten voor  
16+ jongeren!

Club voor mensen met een verstandelijke beperking. Leeftijd 
en niveau lopen flink uiteen  maar voor de sfeer en de gezellig-

heid maakt dat niets uit!

Startdatum 14 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 Esther van Houwelingen
Bel 06 16 09 54 05 of mail; jufessie@hotmail.com

Club  
Immanuel

In september start er weer een nieuwe 16+ club. Ben jij 16 jaar of ouder en 
wil je graag meer over God te weten te komen, ontdekken wat geloven 

vandaag de dag inhoud en anderen van jouw leeftijd ontmoeten om naast 
gezelligheid ook serieuze gesprekken aan te gaan. Dan ben je hier op het 

juiste adres.

De start datum staat op zondag 12 september. Verdere info volgt in de 
weekbrief. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met mij op 

en hopelijk zie ik jou de 12e (locatie nog onbekend).

Blessings, Bettie 
Tel: 06 42 12 97 58  Mail: bettieromeijn@hotmail.com

16+
club

We zoeken met elkaar naar groei in geloof. We verdiepen ons in 
thema’s die jullie zelf aandragen. Iedere avond sluiten we af met 
een avondgebed bestaande uit zingen, lezen, stilte en gebed.

Start datum 8 september
1x per 3 weken op woensdagavond
Tijdstip 20:00
Locatie de nok (de Oude School)

Contactpersoon Henk Vlot
Bel/app of mail henk.vlot@hggop.nl

GroeiMomenten 



Meer info? www.hggop.nl

Van 20.15 tot 21.45 komen we op dinsdagavonden bij elkaar met 18-plussers.
We lezen de bijbel en haken regelmatig in op de dingen die gebeuren in de 
wereld waar in we leven. We zoeken naar God in ons eigen leven.
Hoe geloof je in God, niet alleen op zondag maar ook de rest van de week.

Start datum 28 sep o.b.v. (houd de jeugdsite in de gaten voor recente info)
Locatie de Oude School

Contactpersoon Pieter Prins
Bel;  06 53 37 76 19 of mail; pieter.prins@hgggop.nl

groei in 
geloof 18+

Ontmoeten, kletsen, eten en naar de kerk 
Elkaar zien en gezien worden. 

Startdatum zondag 5 september
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 
Bel geert 06 53 25 20 60 of mail; geert@teusvlot.nl

Sunday 
Afternoon 
18+

1x per maand op een zondag. Ontmoeting, gezelligheid en geloof. 
Startdatum en locatie: Is nog niet bekend. 
(Hou de jeugdsite en de weekbrief vanaf september in de gaten.)

Contactpersoon: Cisca van Herwijnen
Tel: 06 24 17 99 55 of mail; ciskavanherwijnen@kpnplanet.nl

18+ club

Geloof je in God ?
Wil je er over praten en denken met een groep?

Wil je echt Jezus volgen ?
Wil je daar handen en voeten aan geven?

De heilige geest ontdekken?
En hoe hij in je leven werkt…

Hoe gaaf is het dan om dat te bevestigen met een 
simpele ‘ja’ in de gemeente waar je je thuis voelt.

Doe je mee?
Belijden is doen!

We zijn voornemens om een belijdenisgroep op te zetten.
Hoe en wat hoor je later.

Belijden 
is doen  

www.jeugdvanhggop.com


