
WELKOM zondag 5 april 2020

Jaap en Jennie Wiersma

Ook deze zondag mogen we online samenkomen met elkaar als gemeente.
Hans Kramp zal ons meenemen richting Pasen. Het grote kruis staat weer voor de
kerk en wijst mensen die langs komen op de overwinning die Jezus heeft behaald
op het kruis van Golgotha. Juist in deze tijd zo belangrijk om samen ons vertrouwen
en geloof te belijden! Heeft u ook zo genoten van de afgelopen online
connectgroep? Fantastisch dat dit mogelijk is. Bid voor het mediateam, ze zetten
zich met alles wat ze kunnen in om het voor elkaar te krijgen. Dankbaar zijn we voor
jullie!  Veel mensen in onze gemeente werken in de zorg en rekenen op ons
gezamenlijk gebed. Werk jij in de zorg? Meldt dit via de 06 WhatsApp zondag tijdens
de dienst met je naam en het woordje ZORG, zodat we je kunnen mee nemen in ons
gebed, specifiek voor jou en je collega’s. In dit weeknieuws wat meer informatie
over onze zendelingen. Lees het en praat erover als je met je Vader in gesprek bent!
Fijne dienst!

Hosanna Hosanna we maken een rij...
Deze zondag in de livestream een speciale verrassing voor jullie!  
Dus zorg dat je zondag om 10.30u klaar zit. 

NIEUW op komenzie.nl/colorkids
 

de foto’s van de gemaakte    
knutselwerkjes

 
een link naar het Kindertheater
van Ome Leo en Tante Suzette! 

ONE@ONE
Zondag is er speciaal voor de jeugd vanaf 13.00u een
livestream op komenzie.nl/one. Misschien zijn we niet
samen maar we geloven wel dat we verbonden en één
zijn door Jezus en Zijn geweldige liefde voor ons. 
Dus jeugd: zorg dat je om 13.00u klaar zit om te connecten,
een kort woord te horen van Nick en mee te zingen met
JRNY. Tot zondag!

Heel veel liefs
namens alle kinderdienstleiding,  

AGENDA
Zondag 5 april  - 13.00u

ONE@ONE
livestream speciaal voor de jeugd 
 
Dinsdag 7 april
Bid- en vastendag 

Dinsdag 7 april  - 20.00u

CONNECT LIVE 
online huisgroep met avondmaal 

Vrijdag 10 april  - 20.00u 

Goede Vrijdag
online dienst met avondmaal 

Zondag 12 april  - 10.30u 

Pasen
online dienst

Kijk voor meer info op: 
www.komenzie.nl/agenda

VOLGENDE WEEK SPREEKT
KOEN MINDERHOUD

Miche�e Vos

https://www.komenzie.nl/
https://www.komenzie.nl/corona
https://www.komenzie.nl/corona
https://www.komenzie.nl/corona
https://www.komenzie.nl/colorkids
https://www.komenzie.nl/one
http://www.komenzie.nl/agenda


Het wordt steeds stiller....
Ja, het wordt steeds stiller op de gangen in het ziekenhuis.
De hal is leeg, stoelen zijn weggehaald om niet in de verleiding te komen langer in het
ziekenhuis te blijven dan uiterst noodzakelijk. De poliklinieken waar het normaal
gesproken een mierennest is zijn verlaten. Een enkeling die met spoed gezien moet
worden loopt verdwaasd rond. Alleen, want er mag niemand met hem of haar mee.
Veel artsen en verpleegkundigen worden in rap tempo omgeschoold om op de IC en
de Corona afdelingen te gaan helpen. Inmiddels zijn er vier Corona afdelingen en de
IC barst uit zijn voegen.
Woensdag liep ik door de hal en hoorde een groep mensen achter mij praten en
lachen. Wat is dit? Dit heb ik in weken niet meer gehoord! Ik keek om en zag een een
groep in legeruniform lopen die ons komt ondersteunen in deze turbulente tijd. 
33 jaar werk ik in het ziekenhuis, uiteraard een heleboel meegemaakt maar dit.. Hier
schrok ik echt heel erg van, is dit werkelijkheid? Waar zijn we in terecht gekomen?
Kunnen we het zelf niet meer aan? Het ziekenhuis, waar alles zo zeker en
gecontroleerd leek, wordt even flink heen en weer geschut..
We hebben ‘soldaten’ nodig. Ze worden ingewerkt om ons te ontlasten en de zorg op
te vangen als wij ‘om’ gaan..
Snel liep ik naar de kleedruimte, ik moest er echt even van janken.. Zo geweldig dat zij
ons komen helpen maar tegelijkertijd een confrontatie met de realiteit.
Ze kwamen achter mij aan de kleedruimte in. Even een praatje: fantastisch dat jullie
komen; het wit staat je goed; je mag mijn klompen lenen; samen zijn we sterk..
Oke, ik pak mezelf bij kop en kont, we gaan weer door!!
En terwijl ik weer naar de afdeling loop blijf ik zachtjes zingen Way maker, Miracle
worker, Promise keeper, Light in the darkness..

Marian de Jong

Leo en Suzette wie kent ze niet, de kosters van Kom en Zie. Maar weet je, ze hadden
vroeger een kindertheater. Heel veel jaren zijn ze door Nederland gecrosst om de kids
over de Liefde van Jezus te vertellen.
De programma’s die ze toen deden staan nu op de site van Kom en Zie en ook op
YouTube. Leuk voor jong en oud en zeker ook voor de jeugd die zichzelf op de houten
banken en op het podium zien staan. Beetje nostalgie...
5 verschillende programma’s van ongeveer 80 minuten waarin Jet en Billy altijd iets
bijzonders meemaken; Karel met zijn grote mond, het hondje van ome Leo met zijn
staart tussen de deur, een spannend (bijbel) verhaal, wedstrijd tussen de jongens en de
meiden en nog heel veel meer, kortom vrolijke en leerzame programma’s.

Ken je deze nog?
Er is iemand die veel van je houdt

Ook al ben je wel eens stout
Iemand die veel om je geeft

Jezus ja Hij leeft...

VOEDSELBANK NEDERLAND

Al ruim 15 jaar is Kom en Zie een uitdeelpunt

van Voeldselbank Nederland. Elke

donderdag staat ons Voedselbank

team klaar om een goed gevulde tas

boodschappen mee te geven aan diegenen

die dit zo hard nodig hebben. Door de

corona situatie staan ook de voedselbanken

onder druk. Meer mensen zijn afhankelijk van

de voedselbanken en er is minder toestroom

van voedsel. Als gemeente willen we graag

volle tassen blijven meegeven.

Ons team zorgt voor voldoende voorraad

om tekorten aan te vullen of iets extra's mee

te geven. Samen zorgen we voor elkaar.

Wil je hieraan bijdragen dan stellen we dit zeer

op prijs. Je kunt een donatie overmaken op

NL68 INGB 0003295244 Pinkstergemeente

Kom en Zie Rotterdam o.v.v. voedselbank.

Stay Safe en Geef!

                          Hartelijk dank,

Het Voedselbank-team

VERJAARDAGEN SENIOREN
'Moge de Heer u zegenen en u beschermen,
moge de Heer het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen en u genadig zijn, moge
de Heer u zijn gelaat toewenden en
u vrede geven.' Numeri 6:24-26

Zaterdag 11 april 
Dhr. Hans Verkaik 
 
Maandag 13 april 
Dhr. Ton Okkerman
 

Zaterdag 18 april 
Dhr. Beno Kamp 
 
Donderdag 23 april 
Dhr. Bert Delhaas 

Wil je deze jarigen feliciteren maar
mis je contactgegevens?

Laat dit dan weten via info@komenzie.nl  of
bel 010-4115450.

mailto:info@komenzie.nl?subject=contactgegevens%20felicitatie
mailto:nfo@komenzie.nl
mailto:info@komenzie.nl?subject=contactgegevens%20felicitatie


Ook op Goede Vrijdag zullen we samen een online dienst vieren. Ervaar hoe krachtig
en overvloedig Zijn genade is. Vrijdag om 20.00u op komenzie.nl/livestream

ZENDING

Als Kom en Zie zijn we wereldwijd verbonden met zendelingen die het Evangelie
prediken, kerken stichten en mensen helpen. Van Brazilië, Suriname, Wit Rusland, India,
tot aan de uiteinden van de aarde. Ook zij worden geconfronteerd met de problemen
die het corona virus veroorzaken. Sham kan niet terug naar Suriname. George en Gizelle
kunnen niet naar hun nederzettingen. Anderen kunnen alleen via een online verbinding
blijven prediken. Laten we hen als gemeente zegenen, bid mee
 

‘Vader God uw ogen gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan degenen die met
hun hele hart naar U zoeken. We bidden eenparig voor onze zendelingen, voor de
bescherming naar uw belofte, uw kracht en leiding door uw heilige Geest. Ze zijn
uitgegaan om anderen te zegenen en dat zal geen virus of omstandigheid verhinderen,
ook al gaat het anders dan zij zelf hadden verwacht. We zegenen jullie en geloven
samen met jullie dat vanuit deze situatie een oogst van zielen zal voortkomen. In Jezus
naam, Amen.

Bid- en vastendag dinsdag 7 april
Een periode van bidden en vasten wordt uitgeroepen wanneer er iets speelt. Laten wij
dinsdag in het bijzonder voor ons volk en de kerk in Nederland op de bres gaan staan.
Door een dag extra tijd te nemen voor gebed en ons bewust (met dit doel) te
onthouden van voedsel nemen we een daadkrachtige positie in in de hemelse
gewesten. De heilige Geest komt over je! Wij christenen zijn bemoedigers. Strijdend en
zegenend zijn we deel van de glorie en overwinningskracht van Jezus!
Doen jullie mee?!

OPROEP TOT GEBED!
Oproep aan ons als christenen tot verootmoediging. Het stoppen met- en het

wegdoen van zaken die lijnrecht tegenover God staan.

Bid voor inkeer, berouw en vergeving.
Bid voor hen die God hebben gekend, maar Hem hebben verlaten.
Bid voor hen die Jezus helemaal niet kennen.
Bid en vraag de heilige Geest u te leiden wat en voor wie te bidden.
Bid dat mensen in hun angst tot God zullen roepen, Jezus zullen erkennen als hun
Heer en hieruit vergeving, redding en rust zullen ontvangen.
Bid voor de genezing van de bacterie in de voet van Ineke.
Bid voor het team dat de livestream uitzendingen mogelijk maakt.
Bid kracht, zegen en bescherming over allen die in de zorg werkzaam zijn.
Bid voor onze regering. Voor wijsheid en daadkracht in hun besluiten.
Bid voor burgemeester Aboutaleb en zijn team.
Bid dat er ruimte blijft om binnen de richtlijnen door te mogen gaan met   online
kerkdiensten.
Bid om wonderen en tekenen opdat uw omgeving tot geloof komt.
Bid dat Gods woord met autoriteit gesproken wordt in iedere kerk.
Bid voor predikanten, dominees, pastoors en voorgangers dat zij geïnspireerd
zullen zijn door de heilige Geest.

LIVE 10 jaar The Passion:
'Geef mij nu je angst' 
Speciale jubileumeditie
"Juist nu we elkaar niet kunnen ontmoeten,
zoeken we in het verhaal van The
Passion naar troost en houvast".
Hiermee is het verhaal van de liefde die
alles overwint in vele woonkamers te horen.”
Op NPO1, 9 april om 20.30u LIVE Passion-
vertelling! www.thepassion.nl

Gebed nodig?
Laat het ons weten

Denk aan elkaar in gebed om hoop en
vertrouwen vast te houden. 
Ook een bemoedigend kaartje of bericht
naar elkaar sturen doet goed!
Adressen zijn op te vragen bij het
secretariaat  info@komenzie.nl

Dhr. Ton Okkerman

Familie Mees

Dhr. Aad Voogt

Mevr. Geri Heerema

Dhr. Huib en Mevr. Francis Treffers

Mevr. Marieke Janssen en Guusje

Schijnwerkers

Mevr. Anne van den Bos

Mevr. Rita Macbean

Mevr. Hertha Smulders

Dhr. Nico Rook

Dhr. Arie de Jong

Dhr. Ton van Ree

Mevr. Ineke Andressen

'Wees verheugd door de
hoop die u hebt,

wees standvastig
wanneer u tegenspoed

ondervindt,
en bid onophoudelijk!'

Romeinen 12:12
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