
WELKOM zondag 29 november 2020

TIJD VAN VOORBEREIDING: ADVENT!!
Wat vliegt de tijd. We gaan de periode van advent alweer in; een tijd van
voorbereiding. Alsof we niets anders doen het afgelopen jaar. Steeds bereiden
we ons weer voor. Op je school, opleiding, werk, gezin, nieuwe maatregelen,
mijn geloof, de kerk... en ga zo maar door.
Over voorbereiding gesproken. Wat dacht je hoe God dat deed en doet? 
In Jesaja 9:5 lezen we al zeer vroeg in de tijd een aankondiging ter
voorbereiding op Gods geweldige heilsplan!
 

“Een kind is ons geboren,
Een zoon is ons gegeven;

De heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige

vader, Vredevorst.”

Wanneer we het dan toch over voorbereiding hebben, dan is het wel hoe God
doordacht en zeer nauwkeurig een plan uiteenzette en voorbereidde in het
belang van jou en mij! Hoe ga ik mijn schepping redden?! De vele namen die
Jezus zijn gegeven, zijn er om te laten zien dat God een antwoord
voor jou persoonlijk heeft!
De adventtijd is dit jaar zo heel anders dan andere jaren. Het feest zal er echter
niet minder om zijn! Wat een gebeurtenis!!! En, hoe gaan we thuis en met de
gemeente ons hier op voorbereiden... Daarover de komende weken meer.
De bijbel roept ons op voorbereid te zijn. Neem bijvoorbeeld het verhaal van de
wijze en dwaze meisjes uit Mattheus 25. Zij die voorbereid waren, kwamen niet
bedrogen uit. 
Ik zei het al, dat we ons op van alles kunnen voorbereiden. Wil je niet bedrogen
uitkomen, dan is het wijs om voorbereid te zijn. Ook in ons geloofsleven;
persoonlijk, voor je gezin, je omgeving én voor de gemeente. Veel zaken
bespreek je met God als christen en sommige zaken met God en met een
geloofsgenoot. Met je partner, connectgroepleider, broeder of zuster
bijvoorbeeld.
Zo zijn er onder ons die zich voorbereiden om hun kind(je) te laten opdragen in
de gemeente en een zegen over zijn of haar leven te vragen. En ja, ... we gaan
ook in de kerk weer kinderen opdragen.
Er zijn mensen die zich hebben voorbereid op de doop. En ja, ... we gaan weer
dopen in de kerk (op 13 december zal de eerst volgende doopdienst zijn).
In voorbereidend gebed en in overleg met elkaar willen we dit doen binnen de
mogelijkheden die er momenteel zijn. 
Wil jij je op de doop voorbereiden, of meer over de doop weten? Bezoek onze
dooppagina en vul daar je naam in, dan nemen wij contact met je op!
Je kunt natuurlijk ook je vragen delen met je connectgroepleider. 
De adventtijd eindigt op 24 december bij het avondgebed; ***KERSTNACHT***.
Houd deze avond vrij om samen (voorbereid) de geboorte van onze REDDER
te vieren!
Weest gezegend de komende week allemaal!

Eerste advent zondag
10.00u spreekt
Martin Dol
 
Praiseteam o.l.v. 
Jelmer Hofland
 
Avondmaal o.l.v. 
Tirsah Koster 

Ron Polhuijs

AGENDA
 

 

Maandag 30 november  - 
20.00u tot 20.45u

De WhatsApp Voorbedegroep
o.l.v. Ron en Marie-Hélène Polhuijs.
 
Zondag 6 december - 10.00u 
TWEEDE ADVENT
SAMENKOMST  
(aanmelden is noodzakelijk)
 
Zondag 6 december  - 10.00u 
KOM EN ZIE KINDERDIENST
(aanmelden is noodzakelijk)
 
Zondag 6 december - 10.00u 
TWEEDE ADVENT
ONLINE SAMENKOMST 
(www.komenzie.n/livestream)
 
Kijk voor meer info op: 
www.komenzie.nl/agenda

Volgende week spreekt

Dick van Steenis
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Krachtevangelisatie training 19 december 2020
Een Corona-proof manier van evangeliseren. Na het succes
van 19 okt j.l organiseert Arie de Paauw met zijn team op 19
december a.s. Schatzoeken-Kerst! 's Ochtends, vanaf 10.00u
training, 's middags praktijk. Met een Schatkaart van de Heilige
Geest en een tasje vol leuke verrassingen ga je dan de straat
op om het Goede Nieuws te brengen. Kijk ook
op www.schatzoeken.net.

Collecte
Tijdens de online dienst op zondag
collecteren we digitaal. Je kunt hier
heel makkelijk aan meedoen via je
telefoon! Download een QR-
code reader app, open de app en
scan het ‘blokje’ hieronder. Je kunt zelf
het bedrag invullen dat je wilt geven.
Natuurlijk kun je ook je gift overmaken
naar onze bankrekening:
 NL68 INGB 0003295244 of
via onze website.

Alvast hartelijk dank
voor je financiële

bijdrage aan onze
gemeente!

Dat deze Kerst anders wordt dan andere jaren, is inmiddels geen verrassing.
Maar dat betekent niet dat we niets gaan doen. We maken er een ouderwets
gezellige Kom en Zie kerst van met een echte kerstbingo.
Een kerstbingo? Jazeker, een kerstbingo! Deze bingo combineren we met het
senioren kerstfeest. En hoe we dat gaan doen? Dan gaan we je uitleggen. 
Elk jaar organiseren we voor de senioren in de kerk een kerstontbijt. In
verband met alle maatregelen kan dat dit jaar niet, maar we willen de
senioren wel graag iets leuks brengen voor thuis. En daar hebben we jullie, de
gemeenteleden, voor nodig. Voor elk pakketje dat je bij iemand aflevert, krijg
je één bingo kaart. Dus hoe meer pakketjes je aflevert, des te meer kans je
maakt op een prijs. Op 19 december om 19.30u gaan we lekker bingo spelen
met z'n allen via een livestream én zoom, maar verdere informatie hierover
krijg je nog. Wil je meedoen door een pakketje langs te brengen?
Heb je er zin in om de andere gemeenteleden weer te zien? Geef je dan
vanaf maandag op via de website en dan zien we jullie zaterdagavond 19
december in je meest hysterische kerstoutfit!

Maandag 14 december
Mw. J. Rietveld

 
Zondag 20 december

Mw. J. van Veen
 

Vrijdag 25 december
Mw. C. Edwards

 
Zaterdag 26 december

Mw. R. van Briemen
 

Dinsdag 29 december
Mw. L. Gezius

 
Dibderdag 31 december

Mw. J. Kalaykhan

Wil je deze jarigen feliciteren
maar mis je contactgegevens?

Laat dit dan weten via
info@komenzie.nl of 

bel 010-4115450.

VERJAARDAGEN SENIOREN
 

ISRAËL

Israël artikel december 2020 " De vraag over het koninkrijk"
Wil je meer weten over hoe wij vanuit de Bijbel kijken naar het volk Israël? Ga

naar www.komenzie.nl/israel en geef je op als lid van de Israëlgroep van de
gemeente.
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