
WELKOM zondag 24 mei 2020

Greater things
Afgelopen dinsdag hoorden we van de regering dat de ontwikkelingen de goede kant op
gaan en restaurants, terrassen, etc. weer voorzichtig open kunnen. Ook komt er weer
ruimte voor samenkomsten en kerkdiensten. Maar omdat er nog veel beperkingen zijn
(maximaal 100 personen, anderhalve meter afstand, samenzang en koffiedrinken wordt
afgeraden, etc.) kunnen we voorlopig niet met de hele gemeente samenkomen op een
manier zoals we dat graag zouden willen. Daarom zullen we ook de komende tijd ons
primair blijven richten op online samenkomsten die we via Livestream uitzenden. Wel zijn
we momenteel aan het kijken hoe hier ‘publiek’ bij aanwezig kan zijn, zodat het voor
iedereen mogelijk wordt om toch weer eens naar de kerk te komen. Daarnaast maken
we plannen en protocollen om de kerkruimtes open te kunnen stellen voor
Connectgroepen die daar graag gebruik van willen maken om weer samen te komen.
Zeker in deze tijd beseffen we wat een voorrecht we hebben dat God ons de Heilige
Geest heeft geschonken, waardoor we ondanks fysieke beperkingen toch verbonden
kunnen zijn met Jezus en met elkaar. Toch voelen we juist nu ook het gemis aan fysiek
contact en zien we, misschien nog wel meer dan anders, uit naar de wederkomst van
Jezus. Een vraag daarbij die momenteel veel gesteld wordt, is in welke tijd we precies
leven. Wat kunnen we verwachten van de toekomst? Is er naast de wederkomst nog
hoop voor de kerk en de wereld? En zo ja, waar hopen we dan op? Op deze vragen zal
Koen in zijn woord voor zondag nader ingaan. We zullen zien dat het beste van Pinksteren

ons nog te wachten staat: Greater things have yet to come!  

Ha lieve kids van Kom en Zie,
Wat is het lekker warm weer hè? Fijn om even vrij te zijn van school, omdat het
Hemelvaartsdag is. Deze zondag speciaal voor jullie een mooi lied, U bent die U bent. 
Zorg dus dat je weer klaar zit zondag, 10.30u en zing mee!
Hartelijke groeten en weer een gezegende week gewenst,
De Kinderdienstleiding.

 

Blessings,

Koen & Angela Minderhoud

Miche�e Vos

AGENDA

Maandag 25 mei - 20.00u tot 20.45u
De WhatsApp Voorbedegroep
o.l.v. Ron en Marie-Hélène Polhuijs.

Dinsdag 26 mei  - 20.00u

CONNECT LIVE
De online huisgroep van Kom en Zie.
Deze avond zal het woord en
het  avondmaal worden verzorgd
door Connect Nesselande. 

Woensdag 27 mei  - 20.00u

ONLINE ALPHA CURSUS

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

VOLGENDE WEEK SPREEKT
J AAP WIERSMA

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

https://www.komenzie.nl/
https://www.komenzie.nl/colorkids
https://youtu.be/m1tPfpV6BEQ
https://www.komenzie.nl/connectlive
https://www.komenzie.nl/alphaonline
http://www.komenzie.nl/agenda
mailto:info@komenzie.nl?subject=Aanmelding%20WhatsApp%20Voorbedegroep


KOM EN ZIE MEDIA

De online diensten zijn in deze bijzondere tijden een zegen voor onze gemeente en ver

buiten onze eigen gemeente. We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die we tot onze

beschikking hebben om de diensten te kunnen registreren. Afgelopen vrijdag zijn we

met het mediateam bij elkaar gekomen en is er een startsein gegeven voor nog meer

groei naar samenwerking, beleving en kwaliteit. We registreren nu twee keer per week

een (online)dienst en dat willen we als gemeente graag blijven aanbieden. We zoeken

niet alleen naar cameramensen maar ook naar ervaring in vormgeving, het opmaken

van drukwerk, vormgeven van websites of wellicht wil je het 'beamerteam' versterken?

Ben je nieuwsgierig of heb je talent om het mediateam te versterken? Aarzel dan niet

om contact op te nemen via info@komenzie.nl en samen onderzoeken we of er

aansluiting is. 

Laten we samen bouwen om Zijn liefde door te geven aan elkaar!

Ruben van den Broeke

Samen kerk, samen sterk
Ondanks dat de Pinksterconferentie van Opwekking niet door mag gaan in de polder,
kan samen Pinksteren vieren toch wèl! Stichting Opwekking heeft samen met een groot
aantal partners de handen ineengeslagen om een digitale Pinkster conferentie te
organiseren met als thema 'Samen kerk, samen sterk'. Inmiddels zijn de sprekers die
het thema gaan uitwerken, bekend! www.opwekking.nl

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

Donderdag 28 mei 
Dhr. J. van der Graaf 

 
Vrijdag 29 mei  

Mevr. I. v.d. Wolff 

Maandag 1 juni 
Mevr. G. Heijkoop 

 
Dinsdag 2 juni  

Mevr. A. Polhuijs  
 

Dhr. H. Rothuizen 
 

Zaterdag 6 juni 
Mevr. M. Faneyt 

Wil je deze jarigen
feliciteren maar

mis je contactgegevens?
Laat dit dan weten via
info@komenzie.nl of

bel 010-4115450.

https://www.komenzie.nl/gebed-nodig
mailto:info@komenzie.nl?subject=versterking%20mediateam
mailto:info@komenzie.nl?subject=versterking%20mediateam
http://www.opwekking.nl/
https://www.komenzie.nl/wknprint
https://www.opwekking.nl/nieuws/1632-sprekers-hoofdprogramma-digitale-pinksterconferentie-bekend
https://www.komenzie.nl/gebed-nodig
mailto:info@komenzie.nl?subject=contactgegevens%20jarigen


VOLGENDE WEEK SPREEKT
Dick van Steenis

BIDDEN & DANKEN

WE DANKEN VOOR:
Dank jullie wel allemaal dat jullie zo trouw bidden voor alle gebedspunten!
Hieronder een aantal getuigenissen om u te bemoedigen en aan te moedigen om door te blijven bidden. God is zo goed en trouw en wij
willen ook volhouden trouw Hem aan te roepen. 

We zijn zó dankbaar dat honderden gezegend worden met onze livestreamuitzendingen ! Dankbaar voor het team die iedere week,
soms wel 2x per week zich hiervoor inzetten.
Afgelopen zondag deed Petra een oproep voor gebed omdat zij als alleen gaande in deze tijd van afstand het moeilijk had. Na het
gebed van Sjoerd werd ze al aangeraakt en in de loop van de week heeft ze de gebeden van ons ervaren !
We zijn blij en dankbaar met het nieuws van Nelly dat afgelopen week bij een controle bleek dat haar baarmoeder en buikvlies totaal
schoon zijn van kankercellen !
De heupoperatie van Aad is goed gegaan. We bidden en vertrouwen op een spoedig herstel!
Diny getuigt dat zij geen last meer heeft van de vele pijnen in bovenbuik, waar een vernauwing zit, waardoor zij veel last heeft van haar
darmen. Halleluja, wát een verlichting voor jou! Toch blijven we bidden voor een totaal wonder in de bovenbuik!
Jennie heeft met Maria uit hun groep gebeden, omdat ze het zo moeilijk heeft op de plek waar zij woont en op zoek is naar iets anders.
Maria zag om meerdere redenen tegen een verhuizing op. Na gebed werd ze de volgende dag door iemand in contact gebracht met
een organisatie die vrijwillig haar willen helpen met verhuizen. God is goed! 

Prijs God en wat zijn we blij voor hen!

GRAAG GEBED VOOR:
Bid voor een open houding naar de heilige Geest! Zéker in deze tijd voor Pinksteren! Dat mensen Hem zullen uitnodigen en ontvangen
én zullen spreken in nieuwe tongen. Dat wij allen meer zullen groeien in onze relatie met de heilige Geest. Wat een ontdekking!
Zegen onze overheid! Mark Rutte en zijn team die steeds weer moeilijke beslissingen moeten nemen in het belang van ons allen. Zegen
daarnaast ook ons koningshuis.
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.
Gebed gevraagd voor Leo die van de week een bodyscan krijgt om uit te sluiten of hij wel of geen uitzaaiingen heeft. We geloven in
bovennatuurlijk ingrijpen door God!
Bid voor kracht voor Paul en Willemijn. Dat Joshua zijn leverwaarden gaan dalen, hoofdpijn en buikpijn weggaan en hij geen
slaapproblemen meer heeft! 
Laten we blijven bidden voor een goede baan voor Purcy en Derrick.
Voor Robbie blijven we aanhoudend bidden dat hij genezing ontvangt van de schade die de chemokuren hem hebben aangedaan. 
Gebed voor genezing voor Janneke van een zeer zeldzame a-typische Hodgkin (lymfekanker).
Huis is uit het ziekenhuis ontslagen en de hoge ontstekingswaarden kwamen door de longen. Daar krijgt hij nu een kuur voor. Hij is heel
erg verzwakt. We bidden voor kracht voor hem en voor Francis!
We blijven bidden voor geestelijke en lichamelijke kracht voor Ton O. dat hij Gods aanwezigheid sterk blijft ervaren in deze moeilijke tijd.
Annelies vraagt gebed dat ze geen bijwerkingen zal hebben van de bestralingen die zij nu voor haar borst ondergaat.
We bidden voor de genezing van spieraanhechting van het been van Caroline.
Bid voor een goede gezondheid voor onze zendelingen. Bart tobt met een te hoge bloeddruk, totaal herstel van Inekes voet, alle
nierstenen zullen verdwijnen bij Sham en totaal herstel van Geertjes been.
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; het team voor wijsheid en geestelijke bescherming en de deelnemers, die steeds meer open gaan staan
voor God. God is met hen bezig! Dat ze echt discipelen van Jezus gaan worden! Spreek ook Gods heil uit over de families die hier aan
verbonden zijn.

Laten we elkaar zegenen en onze omgeving zoals we dit afgelopen zondag, van Karim door, zijn Woord hebben gehoord.
Het heeft positief effect óók op onszelf!

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.

Geest zaait oogst het eeuwige leven.
Laten we daarom het goede doen,

zonder op te geven, want als we niet
verzwakken zullen we oogsten

wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Galaten 6: 8 – 9.


