
 
  
 
  
 

 

AGENDA DEZE WEEK 
 
Maandag 18 november 10.00u  
Koffie, ontmoeting en vrijwilligerswerk  
in de kerk 
 
Dinsdag 19 november 
Bid- en vastendag 
 
Dinsdag 19 november 19.30-21.00u 
Afsluiting dag van bidden en vasten 
 
Woensdag 20 november 18.30-21.00u 
Alpha cursus 
 
Vrijdag 22 november 9.00-11.00u 
De kerk is open voor een kopje koffie, 
een gesprek en een bezoek aan het 
winkeltje SIJT 
 
Vrijdag 22 november 16.00u 
Trouwdienst Stanley van Rabenswaay 
en Cicilia Uitenweij 
 
Zaterdag 23 november 19.00-20.30u 
Musical ‘Esther’ 
 
 
Kijk voor meer info op: 
www.komenzie.nl/agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 17 november 2019 

Genieten! 
Het lijkt wel of er niet meer valt te genieten… Het wordt koud, donker en je hoort 
veel slecht nieuws om je heen. Veel ontevreden mensen trekken de straat op 
om vooral te vertellen dat het anders moet! Niet alleen in Nederland maar het 
lijkt wel overal in de wereld hetzelfde te zijn! 
De Bijbel leert ons dat genieten een ‘gave van God is’. Het is belangrijk om je 
niet te laten meevoeren met de stroom, waarin het donker wordt van binnen 
en het lijkt of er niets meer is om van te genieten. Laten we naar Degene gaan 
die het als een ‘gave’ wil geven. Laten we ons openen om te ontvangen, laten 
we een tegenstroom zijn in deze wereld. Een stroom van Levend Water dat de 
omgeving verandert.  
Trouwens, in dit weeknieuws staat een UITNODIGING om te komen genieten! 
Zaterdagavond 23 november ben je welkom in Kom en Zie om te genieten van 
een prachtige musical door kinderen opgevoerd. Dat is niet alleen voor vaders, 
moeders of familie, maar voor ons allemaal!   
Kom ook !! 
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IN MEMORIAM Zr. Ria  Dijkman. 
Afgelopen maandag werd in besloten kring afscheid genomen 
van Ria Dijkman die op 5 november jl. door de Heer  
op 91-jarige leeftijd werd thuisgehaald. De afgelopen jaren 
was zij niet in staat om naar de gemeente te komen, omdat  
zij bedlegerig was. Toch zullen vele oudere Kom en Zie-ers 
haar herinneren als iemand die zich actief inzette in de 
gemeente. Zij werkte als coupeuse in de modewereld. In de tijd 
van het Kom en Zie koor eind jaren zeventig kwam het idee om 
het hele koor in Staphorster klederdracht te laten zingen op 
een conferentie en het was Ria die alle patronen heeft 
getekend en uitgewerkt. Dit was één van de vele voorbeelden 
waarop zij haar liefde voor de gemeente liet blijken. We zijn 
God dankbaar voor mensen zoals Ria Dijkman en denken met 
mooie herinneringen aan haar terug.  
Ook zijn we de mensen van Kom en Zie dankbaar die haar alle 
jaren trouw hebben bezocht, gebeld of een kaartje hebben 
gestuurd! 
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Volgende week spreekt: 
Kees Goedhart 

 

Vanmorgen spreekt Olaf ten Napel 
en het praise team staat onder 
leiding van Jelmer Hofland. 

WELKOM
mM 

Jaap Wiersma  

 

WOORD VOOR ELKE DAG 
Maandag    2 Kor 3:18 
Dinsdag   Rom.12:2 
Woensdag Gal.5:22,23 
Donderdag Kol.3:5 
Vrijdag  Joh.4:14 
Zaterdag Rom.5:6 
 

http://www.komenzie.nl/agenda


   

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. 
 
 

Mevr. Anne van den Bos 
 
Mevr. Rita Macbean 
 
Mevr. Hertha Smulders 
 
Dhr. Nico Rook 
 
Mevr. Shirley Nanhu 
 
 
 

VERJAARDAG SENIOREN 
 

Dinsdag 19 november 
Mevr. C. van Leeuwaarde 

 
 

 
  
  
  
 
  
 

  
 

Mevr. Marieke Janssen en  
Guusje Schrijnwerkers 
 
Dhr. Ton Okkerman 
 
Familie Mees 
Bauke, Ilse en hun kinderen 
Jamie en Jade  
 
Dhr. Arie de Jong   
 
 
 

GEBED GEVRAAGD 
 

Onze ColorKids schitteren aankomende zaterdag op 
het toneel in de musical ‘Esther’. Esther is een gewoon 
meisje dat koningin wordt. En die als enige nog haar 
volk van de ondergang kan redden. De vraag is: durft 
ze dat te doen, met gevaar voor eigen leven?  
De musical wordt in één dag met onze kinderen 
ingestudeerd onder begeleiding van echte acteurs, 
zangers en dansers. Aan het einde van de dag spelen 
zij een fantastisch en stralend optreden.  
Uiteraard voor echt publiek!  
Iedereen die onze kinderen een warm hart toedraagt is 
uitgenodigd! We hopen natuurlijk op een volle zaal. 
Bent u, ben jij erbij?  
Zaterdag 23 november, de voorstelling begint om 
19.00u en zal tot ca. 20:30u duren.  
Locatie: Kom en Zie Rotterdam.  
Reserveer deze avond in je agenda! 
 

UITNODIGING 
Musical ‘Esther’ 

 
 

Bedankje 
Zuster Shirley Nanhu wil  
een ieder hartelijk bedanken 
voor alle bemoedigende 
kaarten die zij de afgelopen 
periode heeft ontvangen! 

Stanley & Cicilia gaan trouwen.  
Zij geven elkaar op 22 november 
het JA-woord, in onze gemeente 
Kom en Zie. Zij zouden het 
bijzonder waarderen als u 
aanwezig kunt zijn bij de kerkelijke 
inzegening om 16:00 uur. 


