
Club

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 flink 
uiteen maar voor de sfeer en de gezelligheid 
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 naar

jufessie@hotmail.com

We beginnen natuurlijk met de preek van de week met
onderwerpen die jij zelf aandraagt en babbelen daar over na. 
Daarnaast is er de nodige ontspanning en te gekke activiteiten. 
Ja, bij deze club kan je ook vies worden en zit je zeker niet 
alleen maar stil.

• Startdatum 1 oktober
• 1x per 2 weken
• Vrijdagavond 19:31 - 21:01
• Locatie de Oude School
• Contactpersoon Huib de Jong
• Bel 06 24 71 06 68 of mail naar 

huib_nathalie@live.nl

Gegevens

Gegevens

Club

Club

Activiteiten voor JONGEREN VAN KLAS 1 TM 4!

KLAS 1 & 2

IMMANUEL

Super gezellig samenzijn met je leeftijds-
genoten, leuke dingen doen en nadenken over 
van alles en nog wat. Van school tot sport en 
van geloof tot hobby’s! 

• Startdatum 1 oktober
• 1x per 2 weken
• Vrijdagavond 19:30 - 21:00
• Locatie de Oude School
• Contactpersoon Jan Kees de Jong
• Bel 06 83 39 89 70 of mail naar

jankeesdejong@hotmail.com

Gegevens

KLAS 3 & 4



Jullie hebben allemaal een enquête gehad en 
hij is door veel van jullie ingevuld. Jullie wilden 
minder een schoolklas maar wel een fi jne
ontmoetingsavond die ergens over gaat 
(geloof of zo). Wij willen heel graag door-
praten/denken met jullie over de invulling van 
zo’n avond. Dus denk en storm mee!

• Datum 9 september
• Tijd 19:30 - 20:30 uur
• Locatie de Oude School
• Contactpersonen Mirjam, Bettie, Henk
• Bel 06 13 72 25 75 of mail naar

mirjam.markesteijn@hggop.nl

GegevensStormAVOND

Hoe goed de dominee ook zijn best doet
op de preekstoel; Het is vaak toch lastig te 
begrijpen wat er gezegd wordt. Op verzoek van 
jullie zijn er daarom deze Horen, Zien & Doen 
bijeenkomsten ontstaan om meer te horen 
uit de Bijbel en over Jezus in je “eigen” 
taal! We zien je graag en neem gerust 
iemand mee.

• Startdatum zondag 5 september
• Iedere 1e zondag van de maand tijdens de 

‘gewone’ kerkdienst 18:30 - 20:00
• Locatie Oude School
• Contactpersoon Pieter Prins
• Bel 0184 611 982 of mail naar

pieter.prins@hggop.nl

Gegevens

Tiener bijeenkomstenHOREN, ZIEN & DOEN!

Meer info? www.hggop.nl

WWW.JEUGDVANHGGOP.COM


