
WELKOM zondag 5 juli 2020

Afgelopen week waren we met de connectgroep van de donderdagmorgen bij
elkaar. Wat een zegen om elkaar te ontmoeten, samen te bidden en avondmaal te
vieren. Via het grote scherm in de tuinzaal neuriën wij mee in aanbidding met de
liederen. Door het neuriën ontstaat er een intimiteit met God, méér nog dan als je
voluit gaat zingen. We ervoeren de tegenwoordigheid van God, getuigenissen en
verzoeken voor gebed werden met elkaar gedeeld en we stonden echt samen als
gemeente in de tegenwoordigheid van God.  Natuurlijk zien we uit naar het moment
dat we weer met de grote kerk samen kunnen komen, maar ik denk dat deze periode
we meer samen naar elkaar groeien dan ooit tevoren.
Verlang jij ook om samen te ervaren wat het betekent om kerk te zijn? Kom dan naar
de connectgroep. Gemeente zijn we samen, ook in de kleine groep!
Stuur een mailtje of maak even contact met Kom en Zie en je hoort snel wat er
allemaal wél mogelijk is. Naast de connectgroep kun je ook actief meedoen in
gebed. Wist je dat iedere maandagavond er een WhatsApp gebedsgroep is, waar we
allemaal vanuit huis meebidden. Geweldig om te ervaren dat we één zijn in gebed,
ook al doen wij dat vanaf onze eettafel thuis…. Geef je op!
God wil je ontmoeten ook vanmorgen in de livestream.
We wensen je een heel gezegende dienst!

Jaap en Jennie Wiersma
Zomeroutreaches
Met de zomer voor de boeg gaan we de uitdaging aan om zoveel mogelijk
mensen te bereiken met het goede nieuws van Jezus. Op zaterdag 11 en 25 juli en
8 augustus gaan we aan de hand van een ludieke zomerquiz op straat met
mensen in gesprek (op 1,5m) over waar je werkelijke rust kunt vinden. Spannend?
Zeker. Maar wel de moeite waard! Zet een stap in vrijmoedigheid en ga met ons
mee op één van de zaterdagen. Om 13.30u starten we samen bij Kom en Zie en
vertellen we meer over de opzet. Tussen 14.00u en 16.00u gaan we in tweetallen
de straat op, zodat 16.00u iedereen weer naar huis kan.
Aanmelden kan via: info@komenzie.nl. Ga jij de uitdaging aan en bid je mee?

J�èl en Anke Wever

AGENDA
Maandag 6 juli - 20.00u tot 20.45u
De WhatsApp Voorbedegroep
o.l.v. Ron en Marie-Hélène Polhuijs.

Deze week op verschillende dagen
CONNECTGROEPEN
Woensdag 8 juli  - 19.30u tot 22.00uu
K&Z Creativity inschrijving gesloten

Woensdag 8 juli  - 20.00u
ONLINE ALPHA CURSUS

Zaterdag 11 juli  - 13.30u tot 16.00u
ZOMEROUTREACH

Zaterdag 11 juli  - 15.00u tot 20.00u
AFSCHEID FLITZKIDS II (groep 8)

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

VOLGENDE WEEK SPREEKT
KOEN MINDERHOUD

Collecte via je telefoon
Download de QR- code
reader app en installeer 
het op je telefoon.

Open de app en scan 

het ‘blokje’ hiernaast.

Je kunt zelf het bedrag

invullen dat je wilt geven. 

https://www.komenzie.nl/
mailto:connectgroepen@komenzie.nl
mailto:info@komenzie.nl
mailto:info@komenzie.nl?subject=WhatsApp%20voorbedegroep
https://www.komenzie.nl/bibleconnect
https://www.komenzie.nl/connectgroepen
https://www.komenzie.nl/alphaonline
https://www.komenzie.nl/alphaonline
https://www.komenzie.nl/alphaonline
https://www.komenzie.nl/alphaonline
https://www.komenzie.nl/alphaonline
http://www.komenzie.nl/agenda
https://www.komenzie.nl/connectgroepen


Aanbiddingsavond op het Malieveld
'We gaan bidden en zingen op een historische plek'

dat gevuld was met mensen. En ik zag dat ze in de vorm van een kruis stonden. Het idee voor de aanbiddingsavond is toen ontstaan, en
ik denk echt dat het van God komt. Daarna ben ik direct achter de computer gekropen en heb wat dingen onderzocht. Kan het, mag het?
Ik dacht: 'ik heb nu geloof, ik ga het gewoon proberen'. Toen heb ik contact opgenomen met de burgemeester van Den Haag, en binnen
een uur was alles rond!" De manifestatie valt niet onder de categorie 'demonstratie', maar onder de subcategorie 'evangelisatie'. "We
demonstreren niet, maar willen graag met veel mensen Gods heerlijkheid zichtbaar maken en een geluid van hoop en bemoediging
laten horen. Om voldoende afstand te kunnen garanderen gaan we cirkels op het Malieveld tekenen, waar mensen in gaan staan. Er is
binnen de vergunning ruimte voor ongeveer 2.000 mensen. We gaan op 3 meter afstand van elkaar staan, zodat we het hele Malieveld
bestrijken. Het wordt een bijeenkomst waar onder andere David de Vos en Jan Pool gaan spreken. Ook zullen aanbiddingsleiders zoals
Eline Bakker en Jannica van Barneveld ons meenemen in aanbidding." "Jeremia 29 zegt: 'Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en
ik zal naar jullie luisteren'. Wat geweldig dat we dit mogen weten en ervaren!" Wil jij er ook bij zijn? Meld je dan aan via www.presence.nl

Ha lieve allemaal!
Zijn jullie ook aan het aftellen tot de zomervakantie? In het noorden van
Nederland begint de vakantie vrijdag al! Vanwege de vakantie zal er vanaf
volgende week zondag wekelijks een zomerprogramma van Matthijs
Vlaardingerbroek op de website te vinden zijn. Elke week een ander
verhaal, met filmpjes en opdrachten. Deze zondag staat er voor jullie een
programma over koning Salomo online. Er is een verhaal (voor
verschillende leeftijden), spelletjes, werkbladen, trucjes, gebed en een
zegen. Vraag je ouders of verzorgers om even te helpen als dat nodig is.

Ook hebben we een speciaal bericht voor alle kinderen van Kom en Zie die
na de zomervakantie naar de brugklas gaan. Op zaterdag 11 juli is er een
afscheidsfeestje. Het begint om 15.00u en is om 20.00u afgelopen. We
gaan leuke spellen doen in het Kralingse bos, samen pizza eten op het
buitenterrein van de kerk en het nog één keer gezellig hebben met elkaar.
Kom je ook? Stuur dan even een berichtje naar het WhatsApp-nummer
van Kom en Zie: 06 48 23 46 41. Dan sturen wij je meer informatie.
Een fijne en gezegende week gewenst!

Liefs van de kinderdienstleiding

VERJAARDAGEN SENIOREN 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.

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

Stichting Presence organiseert op 10 juli een avond vol aanbidding en
gebed op het Malieveld in Den Haag. Er is een vergunning afgegeven
voor 2.000 mensen. "We gaan bidden voor Nederland op een
historische plek." Het was een idee dat vorige week ontstond, vertelt
Wim Hoddenbagh, oprichter Presence. "Vanuit onze Stichting Presence
bidden we regelmatig voor ons land. Vorige week baden we dat God
weer meer zichtbaar zou worden in de samenleving. Terwijl we in de
Bijbel lazen en aan het bidden waren, zag ik een beeld van het Malieveld

art ikel  van de maand

Maandelijkse overdenking

Nieuw Israël artikel online:
DE GROTE GO'EL (VERLOSSER)

Zondag 5 juli 
Mevr. A. Danser    

Maandag 6 juli 
Dhr. R. Weenink 

Woensdag 8 juli 
Dhr. C. Jansen

Zondag 12
    Mevr. L. Tori    
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BIDDEN & DANKEN

VOLGENDE WEEK SPREEKT
Dick van Steenis

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!

WE DANKEN VOOR:
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 er in korte tijd een extra mediateam (cameramensen en technici) is samengesteld. Geweldig om zo ook
samen verbonden te zijn. We zegenen hen en bidden dat ze snel en goed ingewerkt zullen zijn.
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 we vanaf 26 juni weer vakantie kunnen boeken op de boerderij!
Wat zijn we dankbaar dat God ons nabij is en ons allen nooit in de kou laat staan!

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

GRAAG GEBED VOOR:
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 Jaap 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 totaal herstel van Leo! Voor rust en vrede voor Leo en Suzette!! We blijven geloven in een bovennatuurlijk
ingrijpen door God!
Remko is 23 juni opnieuw geopereerd aan zijn vinger. De infectie heeft het bot van zijn bovenste kootje laten wegrotten. Bid dat de
verschrikkelijke pijnen en de infectie helemaal zullen stoppen.
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 totale genezing ontvangen.
Margreeth is afgelopen week geopereerd aan haar knie. Bid voor een goed en een voorspoedig herstel ! 
Gebed gevraagd voor Bart. Hij heeft last van hevige oorsuizen.
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.
Bid ook voor Merlien, waarvan de bloeddruk van hoog naar laag blijft schommelen. Dat er stabiliteit komt door de medicatie.
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.
Wilt u ook tijdens de livestreamuitzendingen bidden voor de uitzendingen, de techniek, de deelnemers en apparatuur, maar vooral
voor mensen die voor het eerst hiernaar kijken.
Bid voor de Alpha-cursus; wijsheid en geestelijke bescherming voor het team en voor de deelnemers, die steeds meer open gaan
staan voor God. God is met hen bezig! Bid ook mee voor een vervolg op deze cursus, zodat deze mensen verder groeien.

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.

 
“Luid roep ik tot de Here, luid smeek ik de

Heer om hulp, bij Hem stort ik mijn hart uit,
bij Hem klaag ik in mijn nood.”

Psalm 142: 2-3
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