
WELKOM zondag 28 juni 2020

Samen kerk zijn in de zomermaanden
Nagenoeg alle Connectgroepen zijn weer gestart! Sommigen op eigen locatie, maar
er wordt ook volop gebruik gemaakt van de tenten op het zijterrein van de kerk.
Fantastisch om elkaar weer fysiek te ontmoeten, samen te bidden en Avondmaal te
vieren. Afgelopen woensdag werd ook bekend dat een aantal restricties vanuit de
overheid vervroegd worden teruggedraaid, waaronder het maximum van 100
personen voor samenkomsten. Echter, door de anderhalve meter maatregel blijft het
aantal personen dat tegelijk kan samenkomen feitelijk beperkt. Bovendien is zingen
in de kerk voorlopig niet toegestaan. In wezen verandert de situatie voor ons als kerk
dus nog niet. Daarom blijven wij bij ons eerdere besluit om tot september door te
gaan met online zondagdiensten via Livestream. Zo kunnen we de zomerperiode
gebruiken om plannen voor zondagse kerkdiensten met anderhalve meter afstand
verder uit te werken (wellicht moeten we meerdere diensten gaan houden, zodat
toch iedereen op zondag naar de kerk kan). In de tussentijd kunnen we ook ervaring
opdoen met de Connectgroepen die in de kerk samenkomen en nader onderzoek
van het RIVM naar risico’s van samenzang verder afwachten. Het zomerprogramma
in juli en augustus bestaat dus uit samenkomsten in de Connectgroepen, iedere
zondag een online dienst en om de week op dinsdagavond een Bible Connect via
Livestream, waarin we een Bijbelgedeelte met elkaar bespreken. Natuurlijk vinden we
het jammer dat we nog geen fysieke zondagdiensten kunnen houden. Toch hoeft ons
dit niet te belemmeren om samen gemeente te zijn. Juist als we kijken naar het boek
Handelingen zien we hoe de eerste christenen het evangelie in de eerste plaats
deelden in kleine gemeenschappen bij iemand thuis, waarbij vriendschap en
discipelschap centraal stonden. Juist dat is een essentieel aspect van kerk zijn dat in
de crisisperiode weer zo duidelijk naar voren komt! Mocht je dus nog geen lid zijn van
een Connectgroep, meld je dan alsnog aan via connectgroepen@komenzie.nl. We
zoeken dan samen naar een passende groep voor jou. Zit je al bij een Connectgroep
maar is deze groep nog niet opgestart of stopt je groep gedurende de vakantie, dan
ben je tijdelijk ook van harte welkom in één van de extra Connectgroepen die in de
kerk zijn gestart. Zo willen we iedereen de mogelijkheid bieden om in juli en augustus
toch samen te kunnen komen, want de kerk zijn we samen!  

Koen & Angela Minderhoud

Verdrietig bericht
Leo en Suzette van der Veeken hebben aangrijpend bericht gekregen dat
medisch gezien er geen behandeling meer mogelijk is. Leo zou chemotherapie
krijgen. In plaats daarvan kreeg hij vorige week vrijdag te horen dat er toch
uitzaaiingen zijn gevonden in zijn longen. Vervolgens hebben de artsen verteld
dat behandeling, gezien de heftigheid van de tumoren, Leo alleen maar zieker zal
maken. Maandag 6 juli zal de arts de tumor in zijn been zo veel mogelijk
verwijderen, zodat Leo minder pijn heeft en beter kan lopen. We weten niet hoe
lang we nog van onze koster kunnen genieten. Dit is afhankelijk van de wijze
waarop de kanker zich gedraagt. Het nieuws is hard aangekomen. We zijn
allemaal erg verdrietig. Leo, Suzette en familie zijn dankbaar dat de gemeente
om hen heen staat en krachtig bid voor een wonder. Zeker in een tijd dat zij zelf
hier de kracht niet voor hebben is dit zo mooi. Leo en Suzette ervaren dat God
voor hen zorgt in deze moeilijke tijd.

AGENDA
Maandag 29 juni  - 20.00u tot 20.45u
De WhatsApp Voorbedegroep
o.l.v. Ron en Marie-Hélène Polhuijs.

Deze week op verschillende dagen
CONNECTGROEPEN

Dinsdag 30 juni  - 20.00u

BIBLE CONNECT 
In gesprek met het Woord op tafel. 

Woensdag 1 juli  - 20.00u

ONLINE ALPHA CURSUS

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

VOLGENDE WEEK SPREEKT
JAAP WIERSMA

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

https://www.komenzie.nl/
mailto:connectgroepen@komenzie.nl
mailto:connectgroepen@komenzie.nl
https://www.komenzie.nl/bibleconnect
https://www.komenzie.nl/connectgroepen
https://www.komenzie.nl/bibleconnect
https://www.komenzie.nl/alphaonline
http://www.komenzie.nl/agenda


Q&A BIBLE CONNECT
Tijdens de Bible Connect avonden zijn er vragen gesteld
via Whatsapp. Klik hier voor vragen en antwoorden naar
aanleiding van de eerste avond.

Israëlgroep
Wil je meer weten over hoe wij vanuit de Bijbel kijken naar het volk
Israël? Ga naar de website van Kom en Zie
www.komenzie.nl/israel en geef je op als lid van de Israëlgroep
van de gemeente.

VERJAARDAGEN SENIOREN

De Boerderij in Frankrijk
De boerderij is te huur in de periode van 26 juni tot en met 30
september. Kom en Zie leden ontvangen 20% korting. 

Vrijdag 3 juli 
Mevr. E. van den Berg  

 
Zondag 5 juli 

Mevr. A. Danser    

Maandag 6 juli 
Dhr. R. Weenink 

 
Woensdag 8 juli 
Dhr. C. Jansen  

'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

God is een God van creativiteit!
Daarom starten we met iets nieuws in Kom en Zie: KeZ-Creativity. 
Onder leiding van kunstenaar Peter Hofland en Marie-Hélène
Polhuijs (oudste) vragen we de Heilige Geest in gebed om ons te
leiden en gaan we samen opbouwend schilderen vanuit
Bijbelgetrouwe onderwerpen. Peter geeft tips hoe je aan de slag
kunt en hoe je je schilderkunsten kunt inzetten. Ook vieren we
samen Avondmaal.
Wie: alle leeftijden
Wanneer: woensdag 8, 15 en 22 juli van 19.30-22.00u
Waar: in de tenten op het zijterrein van Kom en Zie
Prijs: 1e keer EUR 12,50 (aanschaf doek en materialen), daarna EUR
5 per keer (verf). Mocht je graag mee willen doen, gemeentelid
zijn, maar het niet (volledig) kunnen betalen, geef dat aan bij je
inschrijving.
Inschrijven: stuur een mail naar info@komenzie.nl vóór 3 juli 2020.
We zien je aanmelding graag tegemoet!

Hartelijke groeten en God bless,
Peter Hofland en Marie-Hélène Polhuijs

Lèvin Elisa IJsselstijn
uit onze liefde

uit onze dromen
uit ons gebed

ben jij gekomen

door zijn ogen gezien
door zijn handen gevormd
naar zijn beeld geschapen

in zijn hart geborgen

zoon van Edo & Hannah IJsselstijn,
geboren op 22 juni 2020

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

Lèvin betekent 'als een leeuw'
Elisa betekent 'God is redding'
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BIDDEN & DANKEN
 

“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

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!
We zijn dankbaar dat er een groep mensen, samen met Ronald en Ineke, afgelopen week zoveel werk hebben weten te verzetten in
en rondom de boerderij.
We zijn dankbaar dat de Pinksteroutreach voor velen een zegen is geweest, in het bijzonder voor 2 Iraanse mensen die Kom en zie
beter willen leren kennen.
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 Maarten Spek 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.
Ian is opgenomen op de afdeling neurologie. Hij heeft een bloedprop in zijn hersenen gehad, waarvoor de artsen een stent hebben
geplaatst in zijn hals. Hierdoor verbetert de doorbloeding. Laten we bidden dat hij hier goed doorheen zal komen.
Margreeth heeft door een val, een actief wervelfractuur in de rug. Moet door rust genezen en waarschijnlijk 3 juli wordt ze geopereerd
aan haar knie. Ze heeft morfine tegen de pijn. 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.
Gebed gevraagd voor Gerrie en Nico. Gerrie is opgenomen in een verzorgingstehuis en Nico ligt voor zijn darmen in het ziekenhuis.
De moeder van Annet is van de week overleden. Bid voor troost bij dit verlies.
Bid daarbij ook voor anderen, die verdriet hebben omdat zij een geliefde missen.
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.

https://www.komenzie.nl/boerderij

