
Onze gemeente 
 
Hartelijk welkom in onze gemeente. We komen vanmorgen bij elkaar om 
God te ontmoeten. We hopen dat u zich thuis zult voelen. Om daar aan 
bij te dragen, vertellen we in het kort hoe de ochtend eruit gaat zien: 
 
De samenkomst begint om 10.00 uur met welkom en mededelingen. 
Daarna hebben we een tijd van lofprijs en aanbidding. 
Tijdens de lofprijs en aanbidding gaan de kinderen naar hun eigen dienst. 
Voor de jongste kinderen is er crèche. 
De kinderen van de basisschool gaan naar de zondagsschool: 
groep 1 voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool en 
groep 2 voor de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool. 
 
Het onderwijs in de dienst wordt meestal verzorgd door verschillende 
sprekers. 
 
Na de dienst drinken we met elkaar koffie. Wij nodigen u van harte uit 
met ons na te praten. 
 
De oudsten zijn: 

• Richard Wolters (voorzitter), tel. 0599-621108 l.r.wolters@live.nl 

• Bert Smit, tel. 0599-613088 bertsmit66@hotmail.nl 

• Hans van Hoegee, tel. 0599-324464 joh.vanhoegee@gmail.com 

• Bert Heeling, tel. 0599-620145 bertheeling@msn.com 

• Johannes Koeman, tel. 0599-637976, 
johanneskoeman@hotmail.com 

• Cris Koster, tel. 0599-513356, cekoster@yahoo.com 
Contactpersoon van het zorgteam: Hans van Hoegee 
Penningmeester: Erika van Haren vanharen-warris@hetnet.nl 
 
Rekeningnummer van de gemeente: NL09 INGB 000 7865588. 
Onze gemeente heeft een ANBI-toewijzing ontvangen, waardoor giften 
aan de gemeente aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 
 
Mededelingenblad: voor het doorgeven van mededelingen (uiterlijk ’s 
woensdags): mededelingen@de-egs.nl.   

Mededelingen 

 
Startdienst met activiteiten 
 
Leiding lofprijs en aanbidding: Janette de Groot 
Gastenteam: Aafke van de Geest 
Mededelingen: Cris Koster 
 

Jarige kinderen: Afgelopen vrijdag was Dani Klok jarig. 
Hij is 11 jaar geworden. Nog van harte gefeliciteerd! We 
wensen je van harte Gods zegen toe voor het komende 
jaar. 
 

Activiteiten in de komende periode: 
Maandag 4 september:  

� Oudstenberaad in het Ubbo, aanvang 19.30 uur. 
Dinsdag 5 september: 

� Kring bij familie Van de Geest, aanvang 19.45 uur. 
� Kring bij familie De Graaf, aanvang 20.00 uur. 

Woensdag 6 september: 
� Kring bij familie De Jonge, aanvang 9.45 uur 
� Kring bij familie ?, aanvang 20.00 uur 

Vrijdag 8 september: 
� Vrouwen voor vrouwen vanaf 9.30 uur in Rehoboth. Meer 

informatie bij Els van Hoegee en/of Marijcke Marten. 
Zondag 10 september: 

� Dienst om 10.00 uur, spreker is Kaj Ockels en Fianne Smit heeft 
de leiding lofprijs en aanbidding. 

 
Bidden voor de dienst: Zondag ’s morgens wordt er om 9.30 uur 
gebeden voor de dienst, in de directiekamer. Iedereen, die mee wil 
bidden, is daarbij van harte welkom. 
 
 
 



 

Startzondag 3 september 2017 

Gezinsdienst 

Aanvang 10 uur 
M.m.v. EGS-24/7 Sports   

 

Dresscode: sportief 

 

Er is crèche voor de 

allerkleinsten. 

 

Na de dienst is er koffie en een 

heerlijk hapje eten.  

 

Voor de kinderen is er een prijsvraag! 

  

Het programma is afgelopen om 13 uur.  
 
 
 
 


