
WELKOM zondag 6 december 2020

Koen en Angela Minderhoud

A King is born
Het is advent, de periode waarin we toeleven naar kerst. Daarbij zijn we
weer druk bezig met de voorbereiding van een hele bijzondere
kerstnachtdienst op 24 december en een intieme kerstgezinsdienst op
zondag 27 december. Natuurlijk zal het dit jaar anders gaan dan we
gewend zijn van de afgelopen jaren. Maar we zien verwachtingsvol uit hoe
God dit juist zal aangrijpen om ons op een nieuwe manier te zegenen en
inspireren door de boodschap van kerst en deze boodschap te brengen
op plaatsen en bij personen die we anders nooit zouden bereiken! We
vieren de geboorte van Jezus Christus immers niet alleen als een
historisch feit, maar juist als een feit waardoor we hoop en verwachting
hebben voor vandaag. Dit jaar is het thema “A King is born” (“Een Koning
is geboren”), want Jezus is gekomen om Koning te worden in ons leven. Zo
wil Hij Zijn Koninkrijk van rechtvaardigheid, blijdschap en vrede door ons
heen zichtbaar maken in deze wereld. En daarom willen wij, juist in deze
tijd van wereldwijde crisis en onrust, mensen van vrede zijn, totdat Hij
terugkomt en elke knie zal buigen voor Koning Jezus!

Tweede advent zondag
10.00u spreekt
Dick van Steenis 
 
Avondmaal o.l.v. 
Arie de Paauw
 
Praiseteam o.l.v. 
Jeffrey van der Veeken

AGENDA
Maandag 7 december
Bid- en vastendag
 
Maandag 7 december  - 
20.00u tot 20.45u
De WhatsApp Voorbedegroep
o.l.v. Ron en Marie-Hélène Polhuijs.
 
Deze week op verschillende dagen

CONNECTGROEPEN
 
Zondag 13 december - 10.00u 
DERDE ADVENT
SAMENKOMST  
(aanmelden is noodzakelijk)
 
Zondag 13 december  - 10.00u 
KOM EN ZIE KINDERDIENST
(aanmelden is noodzakelijk)
 
Zondag 13 december - 10.00u 
DERDE ADVENT
ONLINE SAMENKOMST 
(www.komenzie.n/livestream)
 
Kijk voor meer info op: 
www.komenzie.nl/agenda

Volgende week spreekt

Jorèl Wever 

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op
zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan
de vrede zal geen einde komen. Jes. 9:5-6 (NBV)
 

Help je mee deze boodschap van hoop en vrede te verspreiden?
Op www.komenzie.nl/kerst2020 vind je een digitale uitnodiging voor de
kerstnachtdienst, die je kunt delen met anderen via email en/of social
media. En als de regelgeving het toestaat, nodig dan iemand op
kerstavond bij je uit om samen naar de Livestream te kijken.
Zo maken we er met elkaar, juist nu, een geweldig kerstfeest van!
Een hele gezegende adventstijd!

https://www.komenzie.nl/
https://open.spotify.com/playlist/7LY7qIoNbTGvIu3y1IRmWH?si=6QMPoGVpQmGAO8slYrAH7Q
https://www.komenzie.nl/marriagecourse
https://www.komenzie.nl/tickets
https://www.komenzie.nl/tickets
https://www.komenzie.nl/marriagecourse
https://www.komenzie.nl/marriagecourse
https://www.komenzie.nl/marriagecourse
https://www.komenzie.nl/marriagecourse
https://www.komenzie.nl/livestream
http://www.komenzie.nl/agenda
https://www.komenzie.nl/kerst2020


Robijnen huwelijk
Douwe en Diny Wiersma vieren op
12 december hun 40 jarige huwelijk.
Gefeliciteerd met jullie Robijnen
huwelijk, Gods rijke zegen en liefde
voor jullie samen.

KERSTBINGO
Dat deze Kerst anders wordt dan andere jaren, is inmiddels geen
verrassing. Maar dat betekent niet dat we niets gaan doen. We maken er
een ouderwets gezellige Kom en Zie kerst van met een echte kerstbingo.
Een kerstbingo? Jazeker, een kerstbingo! Deze bingo combineren we met
het senioren kerstfeest. En hoe we dat gaan doen? Dat gaan we je
uitleggen. 
Elk jaar organiseren we voor de senioren in de kerk een kerstlunch. In
verband met alle maatregelen kan dat dit jaar niet, maar we willen de
senioren wel graag iets leuks brengen voor thuis. En daar hebben we jullie,
de gemeenteleden, voor nodig. Voor elk pakketje dat je bij iemand aflevert,
krijg je één bingokaart. Dus hoe meer pakketjes je aflevert, des te meer
kans je maakt op een prijs. Op 19 december om 19.30u gaan we lekker
bingo spelen met z'n allen via een livestream. Wil je meedoen door een
pakketje langs te brengen?
Heb je er zin in om de andere gemeenteleden weer te zien? Geef je dan
vanaf maandag op via de website en dan zien we jullie zaterdagavond 19
december in je meest hysterische kerstoutfit!
Ps. Maak je mooie kunstwerken van wol, bak je graag taart of heb je een
ander talent waar je andere gemeenteleden blij mee kunt maken? Laat
het ons (info@komenzie.nl) dan weten, we zoeken nog prijzen voor de
bingo.

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!

VERJAARDAGEN SENIOREN
 

Maandag 14 december
Mw. J. Rietveld

 
Zondag 20 december

Mw. J. van Veen
 

Vrijdag 25 december
Mw. C. Edwards

 
Zaterdag 26 december

Mw. R. van Briemen
 

Dinsdag 29 december
Mw. L. Gezius

 
Dibderdag 31 december

Mw. J. Kalaykhan

Stuur juist nu elkaar een kaartje!
Mis je contactgegevens?

Laat dit dan weten via info@komenzie.nl of 
bel 010-4115450.

https://www.komenzie.nl/kerstbingo
https://www.komenzie.nl/kerstbingo
mailto:info@komenzie.nl?subject=Cadeau%20kerstbingo
https://www.komenzie.nl/giften
mailto:info@komenzie.nl?subject=contactgegevens%20jarigen


Dank aan al onze vrijwilligers
in Kom en Zie!

Krachtevangelisatie training 19 december 2020
Een Corona-proof manier van evangeliseren. Na het succes
van 19 okt j.l organiseert Arie de Paauw met zijn team op 19
december a.s. Schatzoeken-Kerst! 's Ochtends, vanaf 10.00u
training, 's middags praktijk. Met een Schatkaart van de Heilige
Geest en een tasje vol leuke verrassingen ga je dan de straat
op om het Goede Nieuws te brengen. Klik hiernaast op
de YouTube button voor geweldige getuigenissen. 
Kijk ook op www.schatzoeken.net.

ISRAËL

Israël artikel december 2020 "
De vraag over het koninkrijk"

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.

De feestdagen staan weer voor de deur en de
voorbereidingen zijn in volle gang. De tuin is
opgevrolijkt met nieuwe winterplantjes en
op het plein is een 5 meter hoge kerstboom neergezet.
Komende week zal de boom worden versierd met licht.
Mocht je deze week in de kerk samenkomen met je
connectgroep, is het eigenlijk de moeite waard om
even een rondje rondom het gebouw te lopen. En voor
wie niet in de gelegenheid is, zullen we volgende week
nieuwe foto's plaatsen met het eindresultaat. 

Alle dagen van de week zijn er Kom en Zie-ers druk
in de weer om het gebouw en onze zalen schoon en
opgeruimd te houden. Deze week werd er
hard gewerkt rondom het gebouw.

http://www.schatzoeken.net/
http://www.schatzoeken.net/
http://www.schatzoeken.net/
https://www.komenzie.nl/israeltekst
https://www.komenzie.nl/israeltekst
https://www.komenzie.nl/israel
https://youtu.be/Z8scHxchJ-Q

