
WELKOM zondag 12 juli 2020

Een ieder heeft iets…
Als gemeente komen we weer samen, nee nog niet op de zondag, maar wel in de
connectgroepen. Afgelopen woensdagavond keek ik even om het hoekje in de
groep van Marie-Hélène Polhuijs en Peter Hofland en zag een grote groep
enthousiaste mensen achter een schildersezel staan. Net toen ik binnenkwam werd
er samen avondmaal gevierd. Wat een prachtige combinatie! Je uiten in creatieve
vormen, maar tegelijk samen beleven dat Jezus Zijn leven heeft gegeven voor jou!
Aan het einde van de avond zag je de eer en aanbidding aan God op de
schilderijen terug. Het als gemeente samenkomen in kleine groepen geeft zoveel
mogelijkheden. Echt veel meer dan wat we als kerk op een zondag kunnen doen. 
Heb jij zin om met leeftijdsgenoten bij elkaar te komen? Dat kan, in elke
leeftijdsgroep. Vind je het juist leuk als de groep lekker gemengd is wat achtergrond,
cultuur en  leeftijd? Dat kan ook! Wil je diep de Bijbel in, juist veel met elkaar samen
bidden of echt het gesprek met elkaar zoeken…? De kerk in optima forma is de
connectgroep. Deze tijd is om te investeren in elkaar en daar ben jij bij nodig. De
uitspraak van Paulus ‘Een ieder heeft iets’ gaat helemaal op. Ook jij bent deel van
Kom en Zie en jouw inbreng kan de ander zegenen, bemoedigen, helpen,
onderwijzen, enz. Nog niet aangesloten bij een groep? Geef je even op
via connectgroepen@komenzie.nl en kijk even op www.komenzie.nl/groepen.

Jaap en Jennie Wiersma

HA, LIEVE KIDS!
De laatste schoolweek gaat in! Nog even en dan is het echt zomervakantie. Vanaf
nu zal er op onze website wekelijks een zomerprogramma van De Henkie Show te
vinden zijn. De eerste 4 weken gaat het programma over Daniël. De volgende 4
weken gaan over David. Elke week is er een nieuw filmpje op de website van de
Henkie Show beschikbaar www.dehenkieshow.nl
Daar hoort dan een werkboek met opdrachten bij, wat je kunt downloaden op
onze website www.komenzie.nl/colorkids.
Heel veel plezier! En heb je iets moois geknutseld of gemaakt wat je graag wilt
laten zien op de website? Maak er een foto van en stuur hem naar 06 48 23 46 41!
 

Alvast een hele fijne zomervakantie!
Liefs van de kinderdienstleiding.

AGENDA

Maandag 13 juli - 20.00u tot 20.45u
De WhatsApp Voorbedegroep
o.l.v. Ron en Marie-Hélène Polhuijs.

Deze week op verschillende dagen
CONNECTGROEPEN

Dinsdag 14 juli  - 19.30u tot 22.00uu

BIBLE CONNECT
In gesprek met het Woord op tafel. deze

avond zijn Jan de Geus en Roy

Drinkwaard onze tafelgasten. 

Woensdag 15 juli  - 19.30u tot 22.00uu

K&Z Creativity inschrijving gesloten

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

VOLGENDE WEEK SPREEKT
RON POLHUIJS

Collecte via je telefoon Download de
QR- code reader app en installeer het
op je telefoon.
Open de app en scan het ‘blokje’
hierboven. Je kunt zelf het bedrag
invullen dat je wilt geven. 

https://www.komenzie.nl/
mailto:connectgroepen@komenzie.nl
https://www.komenzie.nl/connectgroepen
https://www.komenzie.nl/connectgroepen
https://www.komenzie.nl/connectgroepen
https://www.komenzie.nl/connectgroepen
https://www.komenzie.nl/connectgroepen
https://www.komenzie.nl/colorkids
https://www.dehenkieshow.nl/
https://www.komenzie.nl/colorkids
https://www.komenzie.nl/bibleconnect
https://www.komenzie.nl/connectgroepen
https://www.komenzie.nl/marriagecourse
https://www.komenzie.nl/marriagecourse
https://www.komenzie.nl/marriagecourse
https://www.komenzie.nl/marriagecourse
https://www.komenzie.nl/marriagecourse
https://www.komenzie.nl/marriagecourse
http://www.komenzie.nl/agenda


BIBLE CONNECT DEEL 4 
A.s. dinsdag is er weer een Livestream met het Woord op tafel. We gaan verder
met Handelingen 10 t/m 15, waarin we komen op een keerpunt in het boek. Petrus
krijgt een visioen waarmee de deur wordt geopend voor de verkondiging van het
Evangelie aan niet-Joden. Paulus gaat vervolgens samen met Barnabas op
zendingsreis naar de heidenen. Toen zij daarvan terugkeerde leverde dit echter
flinke discussies op met conservatieve Joodse christenen die vonden dat ook de
heidenen zich moesten laten besnijden en zich aan de wet van Mozes moesten
houden. Er is zelfs een Apostolisch overleg nodig in Jeruzalem om het geschil te
beslechten. De vraagstukken die daar aan bod kwamen, komen ook vandaag de
dag nog regelmatig terug: Hoe weet ik dat ik een kind van God ben? Wat moet ik
doen om rechtvaardig voor God te kunnen staan? Wat is daarbij de betekenis
van de wet voor heiden? En voor Joden? Hoe verhouden Israël en de gemeente
zich tot elkaar? Kortom, genoeg stof voor gesprek met belangrijke onderwerpen
die ons allemaal aangaan. Naast Hans, Arie en Koen, zitten deze avond ook Jan
de Geus en Roy Drinkwaard aan tafel. Doe ook mee en zorg dat je dinsdag om
20:00 weer klaar zit met je Bijbel!

GIFTEN KOM EN ZIE MEDIA
Zondag 28 juni hebben we een oproep gedaan om een offer te geven voor het
vervangen van de oude camera's en het kopen van goede camera's en
randapparatuur. De nieuwe camera's zijn uitgerust met betere technologie en
kunnen gemakkelijker gebruikt worden voor het maken van de livestream
uitzendingen. Doordat de vervanging van de camera's sneller moest gebeuren
dan gepland, hadden we 15.000 euro meer nodig dan begroot. Aan de oproep
om te geven is ruimschoots gehoor gegeven. Op de eerste dag was er al een
bedrag van €17.480,- binnengekomen. Ook daarna stroomden de giften binnen
en uiteindelijk is er € 24.957,- binnengekomen. Veel meer dus dan de € 15.000,-
die we niet begroot hadden. Daar zijn we God enorm dankbaar voor en het is
een getuigenis dat God voorziet. Tot nu toe is er al voor € 17.757,- uitgegeven
aan nieuwe camera's en apparatuur. De komende maanden zal dit bedrag
stapsgewijs oplopen naar 40.000 euro. Bid dat dit een investering is in God's
koninkrijk die veel vrucht zal opleveren.

Hartelijk bedankt voor jullie investeringen!
Maarten Spek 

Ruben

Kom en Zie Media

MEDIA UPDATE
De zomervakantie staat nu echt voor de deur! In Kom en Zie Rotterdam is het
gebruikelijk om de opnames en livestreams in deze periode dan voor een aantal
weken te staken. Omdat we fysiek nog niet bij elkaar kunnen komen zullen de
livestreams deze zomer gewoon doorgaan. Door de huidige situatie waar ons land
nu in verkeerd, zijn de livestreams van Kom en Zie van grote waarde. We kunnen
ons zo toch verbinden en opgebouwd worden door Zijn woord. 
Nieuwe camera’s
Het mediateam is bezig om nieuwe camera’s aan te schaffen en zoals jullie
misschien al weten hebben we inmiddels al 2 van de 3 camera’s in huis. Verwacht
wordt dat in augustus de 3e camera ook aangeschaft gaat worden. Verder zullen
we de zomer gebruiken om alles in orde te maken voor na de zomer. 
Dankbaar
Het is ongelofelijk hoeveel er door jullie is gegeven voor ‘Media’.
Dit hadden we niet durven hopen en we zijn erg dankbaar
en onder de indruk hoe dingen worden geleid op het gebied
van media en de live-streams.

Israëlgroep
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.

Israël artikel:
DE GROTE GO'EL (VERLOSSER)

art ikel  van de maand

Maak tijd voor elkaar met de
Marriage Course Series
Tijd voor elkaar maken, blijkt de sleutel tot een
gelukkige relatie te zijn, zo blijkt uit onderzoek.
Vaak is er in een relatie de behoefte aan
bijvoorbeeld meer gezamenlijke activiteiten,
betere gesprekken met elkaar en betere seks,
maar hoe ga je daarmee aan de slag? De
Marriage Course Series is een goed begin.
De Marriage Course Series gaat op 7 september
2020 van start. Tijdens de zeven avonden
krijgen jij en je partner praktische handvatten
om samen mee aan de slag te gaan. De
avonden zijn online te volgen vanuit huis of
vakantieadres.  Afgewisseld met inleidingen
van cursusleiders ga je met z’n tweeën in
gesprek over thema’s als conflicten, seks,
schoonfamilie, vergeving en communicatie. Er
zijn dus geen groepsgesprekken, er is juist tijd
voor elkaar.
De relatiecursus is leuk en goed voor je relatie,
of het nou lekker loopt of juist even wat minder
gaat. Een deelnemer van de Marriage Course:
“Waarom zouden we wachten tot het fout gaat?
Je auto laat je ook APK keuren, zelfs als die nog
prima rijdt en je nergens last van hebt.”
Bovendien blijkt uit onderzoek dat 80% van de
mensen in een vaste relatie ervan overtuigd is
dat ‘alles onderhoud vraagt, ook een relatie’.
Maak ook tijd voor elkaar tijdens deze
cursus. De cursus kost niets. De werkboekjes
moet je wel zelf aanschaffen.
Ook tijd voor elkaar maken? Ga naar
komenzie.nl/marriagecourse

Groeten,

Paul en Marga
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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

Zondag 12 juli 
Mevr. L. Tori   

Vrijdag 17 juli
Dhr. P. vd Pol

Maandag 20 juli 
Mevr. A. Groenendijk

Dinsdag 21 juli
    Mevr. D. Pawiroredjo 

Wil je deze jarigen feliciteren maar mis je contactgegevens?
Laat dit dan weten via info@komenzie.nl of bel 010-4115450.

Fayenn is geboren!
Vrijdag 3 juli 2020 zijn Jerry en Rencia Stortenbeker de
trotse ouders geworden van Fayenn Noé, roepnaam
Jenna. Jenna is het zusje van Lyn. We wensen dit
prachtige gezin, Gods rijke zegen. 

IN MEMORIAM
Antonia Petronella van Vliet- van Dijk

Op vrijdag, 26 juni jl. overleed onze zuster 'Bob' van Vliet. Zij werd 86 jaar. De
ouderen zullen zich haar zeker nog wel herinneren. Bob was, samen met haar
man Nelis, geruime tijd gastgezin voor de huisgroep Capelle. Nelis overleed
op 2 september 2003. En nu is ook Bob bij de Heer.
 
Bob heeft veel strijd en beproeving gekend. Maar ze was aangesproken door
wat zij over Jezus hoorde. En wat Hij in Zijn Woord over hààr zei.
Dat ze door Hem geliefd en gewenst was. Heel eenvoudig nam ze Hem aan
als haar Verlosser en Zaligmaker. En was vanaf dat moment ‘veilig in Jezus’
armen’.
 
Haar lievelingstekst was Psalm 91:1,2: ’Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten
is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen’. Dat Woord werd aan
het einde van haar leven een geweldige realiteit. Bob werd ernstig ziek en
bracht de laatste 7 jaren van haar leven noodgedwongen door
in verzorgingshuis ‘De Vijverhof’ in Capelle a/d IJssel. Die jaren waren niet
altijd even gemakkelijk, noch voor haar, noch voor de mensen om haar
heen. Maar ze heeft haar strijd gestreden en…. haar geloof behouden.
 
Bob is verlost en heeft haar bestemming bereikt. Ze is niet heengegaan, maar
thuisgekomen. Niet gestorven, maar in de eeuwigheid geboren. En nu jubelt
ze mee voor de troon van God.  
 
Wij wensen Annette, Andy en de kleinkinderen Gods zegen en nabijheid voor
de komende tijd toe.

De boerderij is te huur tot
en met 30 september. 

Kom en Zie leden
ontvangen 20% korting:

www.komenzie.nl.boerderij

Stuur je ook een kaartje?
We bidden veel voor Nico en Gerrie Rook! Gerrie is opgenomen in een
verzorgingshuis. Nico vraagt of het mogelijk is dat er vanuit de gemeente
een kaartje naar zijn vrouw Gerrie kan
worden gestuurd. Zowel Gerrie als Nico voelen
zich erg eenzaam. Wil je hen verrassen met
een bemoediging? 
Laat dit dan weten via info@komenzie.nl 
of bel 010-4115450. 
We kunnen hun contactgegevens 
dan met je delen. 

mailto:info@komenzie.nl?subject=Contactgegevens%20jarigen
https://www.komenzie.nl/boerderij
mailto:info@komenzie.nl?subject=Contactgegevens%20Nico%20&%20Gerrie%20Rook


BIDDEN & DANKEN

WE DANKEN VOOR:

“Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur
en  bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die
in het verborgene ziet, al je ervoor belonen.”
Matth. 6:6.

Dank jullie wel allemaal dat jullie zo trouw bidden voor alle gebedspunten!
Hieronder een aantal getuigenissen om jullie te bemoedigen en aan te moedigen om door te blijven bidden. God is zo goed en trouw!
Wij willen één met Hem zijn, Zijn woorden in ons hart bewaren en geloven in verhoringen van gebeden. Hij krijgt alle eer daarvoor!

VOLGENDE WEEK SPREEKT
Dick van Steenis

We zijn zó dankbaar dat honderden gezegend worden met onze livestreamuitzendingen! Vanuit het hele land en ver over onze landgrenzen
kijken mensen mee en worden gezegend. Dankbaar voor het team die zich iedere week hiervoor inzet.
We zijn dankbaar dat de connectgroepen weer opstarten; sommigen thuis maar de meeste groepen in de kerk.
We zijn dankbaar dat de laatste weken steeds meer mensen zich (alsnog) aansluiten bij een connectgroep. Er worden zelfs nieuwe
connectgroepen opgestart! De waarde en zegen van deze groepen wordt steeds groter. Samen kerk, samen sterk!
We zijn dankbaar dat de verschrikkelijke pijnen in de vinger van Remko zijn gestopt en blijven bidden dat de infectie ook stopt.
We zijn dankbaar dat de operatie van Leo afgelopen vrijdag goed is gegaan en dat de tumor grotendeels is weggehaald. We blijven bidden en
zien uit naar een totaal en voorspoedig herstel.
We zijn dankbaar dat de wond van de voet van Ineke dicht is en bidden dat de huid van de voet heel sterk gaat worden.
We zijn dankbaar dat Carla genezend werd aangeraakt van reumatische pijnen in haar rug tijdens een gebed voor genezing aan het einde van
de livestreamdienst en ze nu op beide zijden pijnloos kan slapen!
We zijn dankbaar dat Okan is genezen van een knobbel in de lies tijdens het gebed van de afgelopen Bible Connectavond.

       Wat zijn we dankbaar dat God zo vol van Liefde voor ons allen is!

Hoor je over andere gebedsverhoringen, laat het ons dan even weten!

GRAAG GEBED VOOR:
Bid voor een open en ontvankelijke houding naar de heilige Geest voor alle gemeenteleden!  Dat wij Hem dagelijks zullen uitnodigen en
ontvangen én zullen spreken in nieuwe tongen. Dat wij allen meer zullen groeien in onze relatie met de heilige Geest. Dat wij Hem steeds zullen
vragen ons te leiden, óók in onze gebeden!
Laten we bidden voor bescherming en wijs handelen, als we met de connectgroepen samen komen.
Zegen onze overheid! Mark Rutte en zijn team, en zeker ook de burgemeesters die dagelijks moeilijke beslissingen moeten nemen in het belang
van ons allen. Zegen daarnaast ook ons koningshuis. 
We vragen gebed voor alle leiders die veel tijd en energie geven voor hun groepen en de gemeente. Dat zij wijsheid ontvangen en steeds
geïnspireerd zullen worden door de heilige Geest.
We vragen gebed voor onze voorgangers, Koen en Angela en hun kinderen, Jaap en Jennie en hun kinderen en kleinkinderen, voor bescherming,
wijsheid en goede gezondheid.
We bidden voor Koen die zondag het Woord met ons zal delen, dat hij geïnspireerd mag zijn door de Heilige Geest en een krachtige boodschap
zal hebben tot redding, opbouw en genezing van de gemeente en andere kijkers!
Gebed gevraagd voor Margreet die 6 weken moet liggen, soms even mag zitten, nadat zij door een val haar knie heeft gebroken en een actief
wervelfractuur in de rug heeft opgelopen. Dankbaar dat de operatie aan haar knie vorige week goed is gegaan. We geloven dat God haar
machtig en totaal genezend gaat aanraken! De pijnen zullen stoppen! 
We blijven bidden voor Leo en Suzette, dat Leo totaal herstelt van deze ziekte.
We blijven bidden voor Remko dat zijn vinger totaal geneest van deze infectie en het bot aangroeit! 
Laten we blijven bidden voor genezing voor Janneke van de zeldzame a-typische Hodgkin (lymfekanker).
Ook blijvend gebed gevraagd voor Robbie en Joshua, dat deze kinderen totále genezing ontvangen.
Gebed gevraagd voor Ton Okkerman voor genezing van kanker, dat hij kracht ontvangt in zijn lichaam en Gods aanwezigheid zal ervaren.
We bidden voor een totaal herstel van Ian na de hersenoperatie en dat Yolande Gods rust en kracht zal ervaren.
We blijven bidden dat de oorsuizingen bij Bart totaal verdwijnen.
We bidden ook voor Suzanne die oververmoeid is en heftige hoofdpijnen heeft. Ook voor haar zoontje Joël die last van autistisme heeft, waarbij
hij hard kan schreeuwen. Het lijkt dat hij niet kan uiten wat er met hem gebeurt.
Laten we blijven bidden voor een goede baan voor Derrick en andere werkzoekenden die je kent.
Gebed voor genezing van de oogaandoening van Rocky en kracht om de moed niet te laten zakken.
We zegenen de huwelijken en de daarbij behorende kinderen waar grote spanning is! 
Gebed gevraagd voor Gerrie en Nico. Gerrie is opgenomen in een verzorgingstehuis 
Bid voor de lijdende kerk, Israël, Avishalom Tents of Mercy en een goede gezondheid voor onze zendelingen. Bart en Natasha, Sham en Geertje.
Bid en zegen Ronald en Ineke die de boerderij gebruiksklaar aan het maken zijn. En dat Ineke haar voet totaal zal genezen.
Wil je ook tijdens de livestreamuitzendingen bidden voor de uitzendingen, de techniek, de deelnemers en apparatuur, maar vooral voor mensen
die voor het eerst hiernaar kijken.
We zegenen de mensen die de afgelopen periode de Alpha-cursus hebben gevolgd. Dat zij door zullen groeien in hun geloofsleven met Jezus.

Sommige van bovenstaande punten staan al een aantal weken vermeld. Laten we deze mensen en situaties des te meer niet vergeten in ons
gebed. Ook hier gaat overwinning komen! Hoor je over andere gebedsverhoringen, laat het ons dan weten!
Heb je zelf een gebedspunt, laat het ons dan weten, zodat we het mee kunnen nemen in onze gebeden. Samen kerk zijn, betekent samen mooie
en moeilijke dingen met elkaar delen en er voor elkaar zijn.


