
 
 
 
 

 
 

 

En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 
terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, 
de Leidsman en Voleinder van het geloof. 

 
Hebreeën 12: 1b en 2 (HSV) 

 

Welkom! 
 

Van harte welkom in deze dienst op de laatste zondag van de maand. 
 

Prediking: br. H. Postma uit Ermelo 
Mededelingen: br. J. de Vries 

 
Voor de kinderen: 

Voor de 0-jarigen t/m groep 2 is er crèche. 
Voor groep 3 t/m 7 is er zondagsschool. 
Voor groep 8 t/m klas 2 is er Bijbelklas 

 
Er is na de dienst gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken. 

 
Agenda 

Zondag      25 febr. 10.00  uur Dienst 

Maandag      26 febr. 20.00 uur GEEN Bijbelstudie 

Dinsdag      27 febr.    

Woensdag      28 febr.    

Donderdag        1 maart    

Vrijdag        2 maart 20.00 uur Impuls 

Zaterdag        3 maart    

Zondag 
 

       4 maart 10.00 
 
 

uur 
 
 

Dienst; collecte Friedensstimme 
Prediking: br. H.R.J. Koehorst uit Mijdrecht 
Mededelingen: br. R.J. Filius 
Avondmaal: br. A. Janbroers 

 

Kopij voor dag aan dag van volgende week uiterlijk donderdag 19.00 uur inleveren. 
E-mailadres dagaandag@ecguithoorn.nl of telefoon 0297-530815, Conny Vos 

 
 

25 februari 2018 



 

 
 

 
Diverse informatie vindt u in de 
koffieruimte, o.a.: 
 

• wie en wat zijn wij? (groen) 

• rooster eerste helft 2018;  
   (wit A4'tje); 

• verjaardagskalender  
januari 2016; 

• adressenlijst januari 2018  
   (wit A4'tje met gekleurd logo);  
• diverse nieuwsbrieven. 
 
 
Website 
www.ecguithoorn.nl 
wachtwoord Intern: nehemia 
 
 
Huiskringen  
Info over samenstelling, 
thema‘s en locatie: 
zie het mededelingenbord. 
 
Giften 
IBAN nummer: 
NL 76 INGB 0676 4802 41 
t.n.v. Evangelische Chr. Gem. 
Uithoorn 
 
Oudsten 

R.J. Filius 
Gouwzee 3 
1423 DS Uithoorn 
tel. 0297-523272 
 
E. Huisman 
Geldershoofd 444 
1103 BG Amsterdam 
tel. 020-6003331 
 
A. Janbroers (pastoraat) 
Leicester 12 
3641 LH Mijdrecht 
tel. 06-40958554 
email: aadjanbroers@ziggo.nl 
 
 
ECG-gebouw  
Herman Gorterhof 3 
1422 JP  Uithoorn 
tel. 0297-520818 

 

Laatste zondag van de maand 

Na de dienst is er de mogelijkheid om vragen te stellen 
aan de spreker en ook aan de oudsten. 
 
Geen Bijbelstudie 
Op maandagavond 26 februari is er helaas geen 
Bijbelstudie. Dit wegens ziekte van onze br. Henri 
Koehorst. 
 
Vacature 

Wekelijks staat er een prachtige bos 
bloemen in de kerkzaal. Na de dienst 
deelt onze trouwe zr. Marian Sassen de 
bloemen uit. Dit heeft ze al vele jaren 
gedaan. Vanaf maart is onze zuster 
door een operatie tijdelijk niet in staat deze taak te 
blijven doen. Daarom is ze op zoek naar een tijdelijke 
vervang(st)er. Wie wil haar taak overnemen? Voor 
meer informatie of om u aan te melden kunt u terecht 
bij zr. Marian Sassen. 
 
Vakantie Het Uitdeelpunt 

Love to Share is komende week gesloten tijdens de 
schoolvakantie.  
 
Collecte Friedensstimme 

Zondag 4 maart is de collecte 
bestemd voor de Stichting 
Friedensstimme. Deze stichting 
bestaat al 35 jaar en houdt zich 
bezig met ondersteuning van 
christenen in de voormalige 

Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en 
zendingsactiviteiten. Zij stelt ruim honderd 
evangelisten in staat om zich volledig aan 
evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van 
lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast bieden ze 
diaconale hulp, organiseren ze kinderkampen en 
ondersteunen ze bij bouwprojecten.  

 
Om alvast te noteren 

Op 14 en 28 maart en op 11 
en 25 april komt br. Theo Niemeijer van Het Zoeklicht 
naar onze gemeente om een serie studies te geven 
aan de hand van het leven van Elia. Het thema is 
‘Leven in een tijd van verval’. Er liggen flyers in de 
koffieruimte om uit te delen.  

http://www.ecguithoorn.nl/
mailto:aadjanbroers@ziggo.nl

