
WELKOM zondag 18 oktober 2020

De dingen die boven zijn…
We zouden een weekje op vakantie gaan naar een park met zwembad en
speelparadijs. Maar helaas, geannuleerd omdat alle faciliteiten gesloten
zijn. De kids waren natuurlijk teleurgesteld, maar toen we samen
bedachten wat we thuis nog allemaal konden doen om er een leuke week
van te maken, was die teleurstelling al snel verdwenen. Dit is natuurlijk
maar een luxeprobleem en helaas zijn er ook ingrijpendere zaken
waarmee sommigen van ons te maken krijgen nu de corona-crisis weer in
alle hevigheid oplaait. Juist in een crisis of moeilijke omstandigheden
wordt duidelijk wat er echt toe doet in ons leven. Maar zoals de kids hun
teleurstelling snel kwijt waren toen ze bedachten dat wat er voor hen toe
deed nog steeds mogelijk was, zo zegt Paulus tegen ons: 
 

SAMENKOMST 10.00u SPREEKT
Henk Rothuizen
 
Praiseteam o.l.v. 
Bauke Kooijman
 
Avondmaal
Marleen Oron

Als u nu met Christus opgewekt bent,
zoek dan de dingen die boven zijn, waar
Christus is, Die aan de rechterhand van
God zit. Bedenk de dingen die boven zijn
en niet die op de aarde zijn, want u bent
gestorven en uw leven is met Christus
verborgen in God. Wanneer Christus
geopenbaard zal worden, Die ons leven
is, dan zult ook u met Hem geopenbaard
worden in heerlijkheid. (Kol. 3:1-4, HSV)
 

Als we beseffen dat Jezus in ons leeft,
dan komt alles in een ander perspectief
te staan. Paulus zegt: Hij is ons leven!
Alles wat er echt toe doet vinden we
alleen in Hem. Maar het is een geheim
dat nu nog verborgen ligt in God. De
wereld kent dit geheim niet en zal je wijs
maken dat er van alles ontbreekt aan
jezelf en aan je leven om echt blij en
gelukkig te kunnen zijn. Maar het is een
leugen van de god van deze wereld om
je af te leiden van wie je werkelijk bent
en wat je werkelijk bezit: met Jezus
opgewekt en gezeten in de hemel (Ef.
2:6), waar we met Hem delen in al Zijn
zegeningen en heerlijkheid (Ef. 1:3)!
 Nu al door de Heilige Geest die ons
onderpand (voorschot) is voor de
heerlijkheid die ons te wachten staat
wanneer we met Christus

volledig geopenbaard zullen worden
in deze wereld. Bedenk daarom de
dingen die boven zijn en laat je
gedachten vullen door de Heilige
Geest! Hierbij een aantal activiteiten
om je daarbij te helpen:
- Laat je zondag om 10.00u weer
inspireren door een bemoedigend en
opbouwend woord van Henk
Rothuizen over “Het Evangelie in de
drie tuinen” met aanbidding o.l.v.
Bauke Kooijman. Ook vieren dan
samen Avondmaal o.l.v. Marleen Oron.
Kijk de Livestream van Kom en Zie en
doe mee! 
- Wil je de dienst bijwonen in de kerk?
Dat kan nog steeds maar er is plaats
voor slechts 30 bezoekers, dus
reserveer snel via de website!
Ook voor de kids is er weer een toffe
kinderdienst, waarin ze met elkaar
zingen, dansen, bidden, spelen en
naar spannende Bijbelverhalen op het
grote beamerscherm kijken!
Dus kom vooral met je kinderen! (je
mag ze ook brengen en halen als je
zelf niet naar de dienst voor
volwassenen wilt of kunt komen).

- Kijk en luister eens naar dit
prachtige lied gezongen door mensen
vanuit 50 landen die momenteel
getroffen worden door COVID-19.
- Mocht je het gisteravond gemist
hebben, kijk dan zeker
deze Livestream nog terug van de
bijzondere avond van aanbidding en
gebed voor ons land en regering vanuit
het gebouw van de Tweede Kamer.
- Van 26 t/m 30 oktober hebben we als
gemeente weer een week van bidden-
en vasten waarin we ons in het bijzonder
focussen op God. We geloven dat Hij
juist in deze bijzondere tijd tot ons wil
spreken met woorden van bemoediging,
ons richting wil geven en Zijn hart en
gedachten met ons wil delen. Verlang je
hier ook naar? Doe mee, houd de
website in de gaten voor meer
informatie.
Een gezegend weekeinde, een fijne
herfstvakantie en tot morgen!

 Koen en Angela Minderhoud

VOLGENDE WEEK SPREEKT
Jaap Wiersma

https://www.komenzie.nl/
https://open.spotify.com/playlist/7LY7qIoNbTGvIu3y1IRmWH?si=oRchWz_OTyeXoBejjFQIIg&utm_source=whatsapp
https://www.youtube.com/channel/UClQZzKnZkWR2R4Gw2vXHsOA
https://www.komenzie.nl/tickets
http://www.youtube.com/presencenl


Groot kinderfeest op zondag 25 oktober van 10.00-12.00 uur
 

"Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van
afwijken wanneer het oud geworden is." (Spreuken 22:6)
 

Volgende week zondag is er een groot kinderfeest voor alle kinderen van
4 t/m 12 jaar in de Tuinzaal. We geloven dat het belangrijk is om kinderen
al op jonge leeftijd te leren worshippen, dansen, bidden en alle
Bijbelverhalen te leren. Ook gaan we een spannende aflevering van
Superboek kijken op het grote beamerscherm. Het kinder-praiseteam
staat onder leiding van Bauke Kooijman. Ook al kun je als ouder zelf niet
naar de samenkomst komen, je kinderen zijn van harte welkom om dit
feest mee te vieren. Je kunt ze vanaf 9.30u brengen bij het hek waar een
kinderdienstleider hen verwelkomt en ze om 12.00u weer komen ophalen.
Inschrijven kan al via deze link.

JEUGDDIENST
Noteer alvast de datum in je agenda: zondag 1 november.
Er is dan weer een jeugddienst met Jesse Landulsi en worship van JRNY.

AGENDA
 
Maandag 19 oktober - 20.00u tot 20.45u

De WhatsApp Voorbedegroep
o.l.v. Ron en Marie-Hélène Polhuijs.
 

Zondag 25 oktboer  - 10.00u 
SAMENKOMST
(aanmelden is noodzakelijk)

 

Zondag 25 oktboer  - 10.00u
ONLINE SAMENKOMST 
www.komenzie.nl.livestream

 

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

Collecte
Tijdens de online dienst op zondag
collecteren we digitaal. Je kunt hier heel
makkelijk aan meedoen via je telefoon!
Download een QR-code reader app,
open de app en scan het ‘blokje’
hieronder. Je kunt zelf het
bedrag invullen dat je wilt geven.
Natuurlijk kun je ook je gift overmaken
naar onze bankrekening:
 NL68 INGB 0003295244 of
via onze website.

Alvast hartelijk dank voor
je financiële bijdrage aan

onze gemeente!

Volg ons

nu ook op 

Instagram!

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-zondagdienst-25-oktober-2020-1000u-125647650505
https://open.spotify.com/playlist/4Nb8J7i0vRCYjV4whSe40n?si=tVjQ1hGxRdSixcYJlteGeg
https://www.komenzie.nl/colorkids
https://www.komenzie.nl/marriagecourse
https://www.komenzie.nl/livestream
https://www.komenzie.nl/tickets
https://www.komenzie.nl/livestream
https://www.komenzie.nl/marriagecourse
https://www.komenzie.nl/livestream
http://www.komenzie.nl/agenda
https://open.spotify.com/playlist/7LY7qIoNbTGvIu3y1IRmWH?si=lZkME6H0RMKNbAQXVH6iqw&utm_source=copy-link
https://www.komenzie.nl/giften


KRACHTEVANGELISATIE TRAINING  31  OKTOBER  11.00u - 16.00u 
I.v.m. de 'social distance' kunnen we er (vinden wij)  voorlopig niet met de
banner op uit. Maar dat betekent niet dat we niet kunnen evangeliseren.
Daarom gaan we iets nieuws doen:  Schatzoeken.
 

Hoe werkt dat?
We vragen de schatkaart aan de Heilige Geest, Hij zal ons bijzonderheden
geven over de personen die we gaan opsporen, haarkleur, kleding, naam etc.
‘s Ochtends gaan we je trainen in het winnen van de zielen, het bidden voor de
zieken en het verstaan van Gods stem. ‘s Middags gaan we eropuit, in kleine
teams om deze schatten te vinden en ze bij Jezus te brengen.
Daarbij zullen we ook aandacht besteden aan Halloween, dat in de nacht erop
plaatsvindt, met speciale traktaten en cadoosjes met wat lekker voor de
kinderen!
I.v.m. de anderhalve meter afstand is het aantal deelnemers beperkt. Geef je
daarom snel op, maar alleen als je zeker weet dat je zult komen, anders hou je
plekken voor anderen bezet. Reserveer hier! 

Edwin en Anja geven elkaar het JA woord op vrijdag 23 oktober 2020 om
15.00u in Pinkstergemeente Kom en Zie. Vanwege het coronavirus zal de
bruiloft in kleine kring gevierd worden. Wil je het bruidspaar feliciteren, neem
dat contact op met het secretariaat voor hun contactgegevens.

Jij bent van mij en ik ben van jou.  Ik wil altijd bij je zijn. 

Ik ken je diepste gedachten en Ik verlang ernaar dat je ze Me verteld. 

Ik ken je verlangens en Ik hoop dat je ze met Me deelt. 

Ik ken je,  je pijn,  je liefde,  je zorgen,  je vragen,  je vreugde. 

Ik wil deel zijn van jouw leven. 
Hooglied 6:3

Anja & Edwin, 
Gefeliciteerd met jullie
voorgenomen huwelijk!

Felicitatie vanuit jullie
connectgroep Rotterdam-Zuid. 

Israël
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 oktober 2020
ISRAËL BIJ PETRUS

HET WINKELTJE 
 
Je kunt weer kleding doneren! 

We zijn DRINGEND op

zoek naar dames-, heren en

kinder WINTERKLEDING. 

Geef de kleding schoon,

in een gesloten zak af,

op zondag, bij de infobalie

of bel voor een afspraak. 

Wil je in aanmerking komen voor kleding?

Klik dan hier voor een afspraak of bel naar

010-4115450.

VERJAARDAGEN SENIOREN

Dinsdag 20 oktober
Dhr. P. van Den Bosch

Vrijdag 23 oktober
Mw. A.M. Cotino

Woensdag 28 oktober
Mw. J. Bouterse

Wil je graag een kaartje sturen

maar mis je contactgegevens?

Laat dit dan weten via

info@komenzie.nl of  bel 010-4115450.

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-118658156741
https://open.spotify.com/playlist/2NSSdLkoRq1gDdwysrCzQ1?si=ZSynyn7TSVO1O95v2QT87Q
https://www.komenzie.nl/israel
https://www.komenzie.nl/israeltekst
mailto:secretariaat@komenzie.nl?subject=Afspraak%20Sijt
mailto:secretariaat@komenzie.nl?subject=Afspraak%20Sijt
https://www.helpcenter.nl/hulp-vragen/
mailto:info@komenzie.nl?subject=Contactgegevens%20jarigen

