
WELKOM zondag 27 september 2020

“Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij”            
                                                    Johannes 14:1

Deze woorden van Jezus zeggen niet 'Stel je niet aan, valt best mee' ... 
maar zijn een uitnodiging om naar Hem toe te komen met je onrust.
Jezus is te vertrouwen in elke situatie! 
Zo mogen we in deze onrustige tijd ons vertrouwen stellen in Hem.
Midden in de onrust, vrede ontvangen. In de afstand die we houden,
Zijn nabijheid ervaren…
Een lofzang in ons hart, onhoorbaar voor mensen maar een reukwerk voor
God. Zo samen kerk zijn, niet alleen met een beperkte groep in het gebouw,
maar echt verbonden met elkaar door de liefde van God en de Heilige
Geest die ons samen verbindt in een Lichaam, waarvan Hij het Hoofd is.
Waar je ook bent, welkom in Kom en Zie, samen met jou mogen we Jezus
ontmoeten vandaag! Vertrouwen betekent niet dat we onze ogen sluiten
voor de realiteit waarin we leven en betekent ook niet dat het niet goed is
om je verstand te gebruiken. Vorige week heeft Koen dit duidelijk uitgelegd
bij het begin van de dienst. Dit is in onderstaand video-fragment terug te
kijken. Hieronder volgt nog even een korte uitleg van de maatregelen die we
als Kom en Zie hebben getroffen.

SAMENKOMST 10.00u SPREEKT
JAAP WIERSMA

Avondmaal o.l.v. 
Nick Koster

Praiseteam o.l.v. 
Pim Schrijvershof

AGENDA
Maandag 28 september - 20.00u tot 20.45u

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

Maandag 28 september  - 20.00u - 21.30u
ONLINE MARRIAGE COURSE
o.l.v. Paul en Marga de Jong.

Deze week op verschillende dagen
CONNECTGROEPEN
Zondag 4 oktboer  - 10.00u 
SAMENKOMST
(aanmelden is noodzakelijk)

Zondag 4 oktboer  - 10.00u

ONLINE SAMENKOMST 
www.komenzie.nl.livestream

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

Jaap en Jennie Wiersma
1.We blijven ons inzetten om iedere zondag een hoogwaardige online dienst
te houden die via Livestream te volgen is. Zo hoeft niemand de diensten te
missen en kunnen we met z’n allen verbonden blijven. 
2. Iedereen die gezond is en bij de dienst aanwezig wil zijn, is van harte
welkom! Je kunt je hiervoor via de website inschrijven.
3.Juist de kinderen willen we de mogelijkheid geven om weer naar de kerk te
komen. Daarom is er voor hen iedere zondag een toffe nieuwe kinderdienst.
Dus gezinnen met kinderen: kom vooral!
4.We gaan dus door met fysieke samenkomsten, maar daarbij gaan we wel
een aantal dingen anders doen dan we eerder van plan waren:
a.We houden het voorlopig bij één dienst per zondag (i.p.v. twee zoals we
oorspronkelijk van plan waren).
b.We gaan het aantal plaatsen iets terugbrengen om nog ruimere
opstellingen te kunnen maken.
c.We gaan niet meer uit volle borst zingen met elkaar. Dat betekent dat
alleen het praiseteam zingt en wij mee-neuriën of zachtjes (op spreek
volume) meezingen. 
d.We gaan voorlopig geen koffiedrinken na de dienst. 

VOLGENDE WEEK SPREEKT
JAN DE GEUS

Natuurlijk kunnen we nooit alle risico’s uitsluiten, maar op deze manier zijn
we ervan overtuigd dat we op een veilige manier kunnen samenkomen,
waarbij de risico’s zeker niet hoger zijn dan een bezoek aan een theater,
restaurant, sportschool, etc. of het gaan naar je werk, school, de winkel,
etc. Uiteraard hebben we er ook begrip voor als mensen er de voorkeur
aan geven om thuis de dienst online te volgen.

Koen Minderhoud
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https://www.komenzie.nl/tickets
https://open.spotify.com/playlist/2NSSdLkoRq1gDdwysrCzQ1?si=ZSynyn7TSVO1O95v2QT87Q
https://vimeo.com/461048843


SPECIAAL VOOR DE KIDS IS ER IEDERE ZONDAG
EEN SUPERGAAF KINDERFEEST!!!

DE HUISREGELS
Het is verplicht om vooraf een ticket voor de dienst te reserveren.
Bij binnenkomst doen we een COVID-gezondheidscheck.
Vanaf 9.30u is de zaal open.
Bij binnenkomst krijg je een plaats toegewezen door het
placeerteam. Dit doen we zodat de plaatsen optimaal benut
worden en er zoveel mogelijk mensen naar de dienst kunnen. Je
kunt dus niet je eigen plaats kiezen.
De garderobe is niet toegankelijk. Je kunt je jas meenemen naar
de zaal.
Er is een looproute ingesteld voor het binnengaan en verlaten
van de zaal, volg deze nauwkeurig op.
Ga zoveel mogelijk thuis al naar de wc. Bij hoge nood mag je
uiteraard gebruik maken van de wc.
Een mondkapje is niet verplicht, maar mag uiteraard wel.
Blijf na afloop van de dienst zitten en wacht tot je instructies
krijgt om de zaal te verlaten. Verlaat dan de zaal direct.

Zondag is het dan eindelijk zover:
de eerste live kinderdienst in de tuinzaal!
Het gaat deze zondag over de 10 geboden. We zullen bidden, zingen, een
verhaal horen, een film kijken, lekker iets eten en drinken, dansen, en feest
vieren met elkaar.
Vanaf 9.30u kunnen de tickets worden gescand, en om 10.00u beginnen we. 
De kinderen van 0 t/m 3 jaar kunnen beneden in de RODE zaal worden
gebracht, via de helling naar beneden bij het hek (er hangen posters met
pijlen). Daar kunnen ze na afloop ook weer worden opgehaald.
De kinderen van 4 t/m 12 gaan zelf naar binnen, en na afloop van de dienst ook
weer zelf naar buiten. (Let op: De kinderen van 4 en 5 jaar kunnen na afloop
beneden worden opgehaald,  zie de posters met pijlen voor de looproute).

Doe voor je naar de dienst komt de RIVM-check.
Let a.u.b. bij het wegbrengen en ophalen
van je kind op de 1,5 meter afstand.
Er zijn hiervoor hekjes in de deuren
van de zaaltjes geplaatst. 

We kijken er naar uit om de kinderen
weer te zien! Namens de kinderdienstleiding,

U bent onze grote koning
de God van het h�lal
U bent m�r nog dan

geweldig
en altijd overal

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.

VENTILATIE IN ONS GEBOUW
Er moet genoeg frisse lucht naar binnen
stromen en ‘oude’ lucht moet naar
buiten worden afgevoerd. Dat kan door
de ramen en nooddeuren open te zetten.
Dit betekend wel dat het fris
kan aanvoelen in de kerk. Let daarop en
neem een vestje, sjaal of jas mee. 

Alvast hartelijk dank voor
je financiële bijdrage aan

onze gemeente!

Volg ons

nu ook op 

Instagram!

Sijt

Kledingwinkeltje 'SIJT' 
In verband met corona is ons 
kledingwinkeltje 'Sijt' helaas gesloten. We
ontvangen wel heel veel kleding. Omdat
onze vrijwilligers maar beperkt kunnen
sorteren willen we jullie vragen om
herbruikbare kleding nog even thuis op te
slaan. Onze kasten zitten overvol! Wil je de
kleding toch graag wegbrengen kan dit
naar ReShare Rotterdam aan de Zwart
Janstraat 33.  
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https://open.spotify.com/playlist/01dEaDStsOxUl83mAY6d4a?si=EW82MENNQna1fDvd7RGyVg
https://open.spotify.com/playlist/7LY7qIoNbTGvIu3y1IRmWH?si=oBdxM-cJR7axfTdAtlmaXQ
https://www.komenzie.nl/giften


Hulpkosters gezocht!
Nu de fysieke diensten weer worden opgestart, zijn we
dringend op zoek naar extra hulpkosters om tijdens de
diensten iedereen op een gastvrije, goed verzorgde en
veilige manier te kunnen ontvangen in ons kerkgebouw.
Lijkt het je leuk om met jouw gastvrijheid en inzet het
mede mogelijk maken om iedere zondag weer een
fantastische dienst te verzorgen die velen tot zegen
zijn, kom dan het team van interim- en hulpkosters
versterken! Stuur een mailtje naar info@komenzie.nl om
je aan te melden of voor meer informatie?

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

VERJAARDAGEN SENIOREN

Maandag 28 september 
Dhr. P. Burggraaf 

Donderdag 1 oktober
Mw. Th. Zijleman

Zondag 4 oktober
Dhr. J. Engberts

Wil je graag een kaartje sturen

maar mis je contactgegevens?

Laat dit dan weten via

info@komenzie.nl of  bel 010-4115450.

mailto:info@komenzie.nl?subject=Hulpkoster
https://www.komenzie.nl/israel
https://www.komenzie.nl/israeltekst
mailto:info@komenzie.nl?subject=Contactgegevens%20jarigen

