
 
  
 
  
 

Volgende week spreekt: 
          Jaap Wiersma 

Zondag 19 januari 2020 
       
 

Dick van Steenis is één van de voormalige voorgangers van Kom en Zie, maar 
samen met Tea nog direct betrokken bij onze gemeente, als lid is van het 
Apostolisch Team. Zijn praktisch Bijbels onderwijs helpt om je leven te richten 
naar de wil en het plan van God! 
Vanavond om 19.30 uur is er een gebedsdienst in de RK Lambertuskerk te 
Kralingen. Leden van de verschillende kerken in Kralingen zijn hiervoor van harte 
uitgenodigd. Samen starten we zo de ‘Week van Gebed’ die door kerken 
wereldwijd gedragen wordt. Heb je het boekje van deze gebedsweek al 
ontvangen? Mooi om thuis in het gezin mee aan de slag te gaan. Volgende week 
zondag is de slotdienst in Kom en Zie, die zal worden verzorgd door Taizé.  
Fijn dat u er bent en een gezegende dienst gewenst! 

 

Vanmorgen spreekt Dick van Steenis 
en het praise team staat onder 
leiding van Maaike Kamp. 

WELKOM
mM 

Jaap Wiersma  

 

Gemeenteavond dinsdag 28 januari 19:30u  
Tijdens deze avond willen wij graag met jullie delen hoe God dit jaar de gemeente leidt in een nieuw seizoen met de 
overdracht van voorgangerschap en de aanstelling van nieuw leiderschap. De vorming van het nieuwe leiderschap 
bevindt zich namelijk in een afrondende fase. Daarom willen wij jullie graag toelichten hoe dit proces het afgelopen 
halfjaar is verlopen en hoe wij op bijzondere wijze Gods leiding hierin hebben mogen ervaren. Daarbij zullen we de namen 
van het voorgenomen nieuwe leiderschap aan de gemeente bekendmaken. Hierna krijgt de gemeente nog een periode 
de gelegenheid om op basis van Bijbelse gronden bezwaar te maken tegen de voorgenomen inzegening die op korte 
termijn zal volgen. Meer hierover horen jullie deze avond! Noteer datum en tijd alvast in de agenda. 

AGENDA DEZE WEEK 
 
Week van Gebed voor de eenheid  
19 t/m 26 januari 2020 
 
Zondag 19 januari 19.30u 
Startdienst, Week van gebed  
H. Lambertuskerk, Hoflaan 121  
Rotterdam - Kralingen 
 
Maandag 20 januari 10.00u  
Koffie, ontmoeting en vrijwilligerswerk  
in de kerk 
 
Dinsdag 21 januari 19.30u 
Voorbede met avondmaal 
 
Deze week op verschillende plaatsen en 
dagen Connectgroepen. 
 
Vrijdag 24 januari 9.00-11.00u 
De kerk is open voor een kopje koffie, een 
gesprek en een bezoek aan het winkeltje 
SIJT 
 
Zondag 26 januari 19.30u 
Slotdienst, Week van gebed   
Kom en Zie Rotterdam  
 
Kijk voor meer info op: 
www.komenzie.nl/agenda 
 

Soul Winning Action zaterdag 15 februari 9:30u 
Afgelopen zondag sprak Hans Maat in onze gemeente over de 
bestemming die iedere christen heeft: de zieken genezen, demonen 
uitdrijven, het evangelie van het Koninkrijk verkondigen. Je zult 
begrijpen dat het mij enorm aansprak, omdat we dat al doen met 
onze SWAT evangelisatie acties. 
Heeft het jou ook aangesproken, maar vind je het moeilijk om te 
beginnen? Kom dan op 15 feb a.s. naar de Soul Winning Action 
Training in de Tuinkelder van Kom en Zie, Gerdesiaweg 492, Rotterdam. 
We gaan je die dag leren: 

• Om voor de zieken te bidden 
• Woorden van kennis te ontvangen en door te geven 
• Mensen tot Jezus te leiden 

En dat alles op een effectieve krachtige manier, door de kracht van de 
Heilige Geest. 
Omdat het de dag na Valentijnsdag is zullen we ook rode rozen 
uitdelen met kaartjes eraan: Jezus houdt van je.  
Tijdens de Outreach is er ook gelegenheid om te bidden in het 
gebouw, waar Margreet je meeneemt in profetische voorbede! 
Kom en neem iemand mee en leer een arbeider, Gods medearbeider 
te worden in de oogst. De call back komt eraan, laten we er klaar  
voor zijn.  
Opgave: www.komenzie/swat  
Lunchpakketje meebrengen  

Arie de Paauw  

http://www.komenzie.nl/agenda
http://www.komenzie/swat


CVCVCVCV   

Mannen ontbijt om elkaar te bemoedigen 
en God meer in onszelf te zien. Zaterdag 25 
januari om 8:30u in Kom en Zie Capelle aan 
de Bermweg 280 in Capelle a/d IJssel. 

 

Zondag 19 januari   
Mevr. G. Rook    
 
Dinsdag 21 januari  
Dhr. R. Hokahin   
 

Woensdag 22 januari   
Mevr. E. dos Santos Soares   
 
Vrijdag 24 januari   
Dhr. A. Voogt  
  

Dinsdag 28 januari  
Mevr. R. Macbean  
  

Donderdag 30 januari   
Mevr. T. Heijblom 
 
 
 
 

  
 

GEBED GEVRAAGD 
 

THEMA: Dagelijkse aanbidding 
Maandag   Exodus 20:1-6 
Dinsdag Romeinen 1:25 
Woensdag  Johannes 4;23,24 
Donderdag Psalm 95:1-6 
Vrijdag   Matth.6:33 
Zaterdag Matt.22:37,38 
 

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

VERJAARDAGEN 
SENIOREN 

 
Mevr. Anne van den Bos 
 
Mevr. Rita Macbean 
 
Mevr. Hertha Smulders 
 
Dhr. Nico Rook 
 
 
Mevr. Marieke Janssen en  
Guusje Schrijnwerkers 
 
Dhr. Ton Okkerman 
 
Familie Mees 
Bauke, Ilse en hun kinderen 
Jamie en Jade  
 
Dhr. Arie de Jong   
 
Dhr. Ton van Ree 
 
 
 

We maken gebruik van de 
thema’s van YouVersion, een 
app die je kunt downloaden en 
installeren op je telefoon.  
Lees de overdenking en de 
andere teksten mee! Elke keer 
zullen we aangeven welk thema 
we volgen. 

Welkomavond donderdag 30 januari 20:00u 
Ben jij nieuw in Kom en Zie en denk je erover om lid te worden van 
onze gemeente, of heb je vragen over Kom en Zie?  
Geef je op bij de infobalie voor de welkomavond op donderdag 
30 januari. We starten om 20.00u in de tuinzaal. 

Israëlavond donderdag 30 januari 19:30u  
Periodiek komt de Israëlgroep bij elkaar in de kerk. Samen 
leren en nadenken over Gods plan met Zijn volk en samen 
voor Israël bidden. Op donderdag 30 januari ben je meer 
dan welkom om 19:30u in zaal 2.  

Jeugdleiding Kom en Zie 

 

Ouderinfo zondag 2 februari 
We blikken terug op een heel mooi 2019 met 
onze jeugd. Er waren veel bijzondere 
momenten op de meetings van de eigen 
groepen en events als RAW, de 
jeugddiensten en natuurlijk het kamp in 
Frankrijk. Ondertussen zijn we begonnen met 
het nieuwe jaar en kijken we uit naar wat God 
dit jaar zal doen. Uiteraard willen we jullie, als 
ouders, daar ook bij betrekken. We delen 
graag met alle ouders van de jeugd vanaf 12 
jaar wat de opzet voor dit jaar is, wat de 
plannen zijn en hoe we dit organiseren. 
Uiteraard is er ook ruimte voor vragen. Dit 
doen we direct na de dienst op zondag 2 
februari, in de jeugdkelder. We zorgen voor 
een drankje en een hapje. Heel graag tot 
dan! 
 
 


