
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Christengemeente Tholen 

      De Parelvisser 
"Oesterschelp" Simon Lindhoutstraat 1a 4691 GA Tholen. Tel. nr. 0166-602319 

christengemeentetholen.nl 
Doel van De Parelvisser is geestelijke opbouw bevorderen en de boodschap van het 

evangelie van Jezus Christus bekend te maken waarbij als grondslag geldt; 
Gods onfeilbaar Woord zoals geopenbaard in de gehele Bijbel. 

Uitgave juli & augustus 2018 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 2 september 2018.  
 

Giften of bijdragen 

Wilt u een algemene gift of bouw gift overmaken dan graag op rek. nr. NL82RABO 0360 
905412. Wilt u een gift voor het zendingswerk overmaken dan graag op  
rek. nr. NL61RABO 0360 9536 11 beide t.n.v. Christengemeente Tholen. Kerkgenootschap 
Christengemeente Tholen staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 55832482  
 

De Christengemeente 

De Christengemeente bestaat uit leden en gasten. Leden zijn diegenen, die te kennen 
hebben gegeven tot deze plaatselijke gemeente te willen behoren d.m.v. lidmaatschap. 
Hierdoor draagt men verantwoordelijkheid in deze gemeente en valt men onder de 
pastorale zorg van de Christengemeente. Daarentegen bezoeken gasten vrijblijvend de 
samenkomsten. Ieder die deel wil uitmaken van de gemeente, maakt dit kenbaar aan de          
verantwoordelijke leiding binnen de gemeente, waarna een voeggesprek plaatsvindt.  
Na dit gesprek worden nieuwe leden in een gemeente samenkomst                         
voorgesteld aan de gemeente en welkom geheten als leden 

Inhoud van De Parelvisser 
Meditatie: Wat is heiligheid 

Erediensten juli & augustus 

Agenda juli & augustus 

Kamp 2018 

Zeven   

Parel & Laat ons samen bidden  

 Roosters juli & augustus 

 Het gebroken pootje 

 Eens was ik een vreemdeling 

 Rooster Parelkids 

 Getuigenis 

 

 

 

 



 

 

Wat is heiligheid? 
 
"Stelt u en uw leden ten dienste van God", zegt Paulus en dat laatste herhaalt hij 
in Romeinen 6 vers 19. Het gaat hier om de leden van mijn lichaam, dat zoals wij 
reeds gezien hebben, een werktuig van de zonde is geweest, doch thans werkloos 
is. Daarom verwacht God van mij dat ik al mijn leden, al mijn vermogens, nu 
beschouw als Zijn onvervreemdbaar eigendom.  
Het is geweldig om te ontdekken, dat ik niet langer van mijzelf ben, maar van Hem. 
Echt christelijk leven begint met deze ontdekking. Wanneer ik tien euro in  
mijn zak heb, die van mij zijn, dan kan ik er mee doen, wat ik wil. Maar als ik ze 
voor iemand anders moet bewaren, dan kan ik dat niet en dan mag ik ze ook niet  
verliezen. Hoe velen van ons weten, dat wij "voor God" leven en niet voor ons zelf, 
omdat Christus is opgestaan? Hoe velen van ons durven hun tijd, hun geld en hun 
gaven niet naar eigen believen te gebruiken, omdat zij beseffen, dat zij van de 
Here zijn en niet van zichzelf? Zijn wij ons werkelijk zo sterk bewust het eigendom 
van Iemand Anders te zijn, dat wij geen stuiver van ons geld, geen uur van onze 
tijd, noch iets van onze verstandelijke of lichamelijke vermogens nutteloos durven 
gebruiken?  
 
Een Chinese broeder ging eens op reis met de trein en trof in de coupé drie mensen 
aan, die geen christenen waren en onderweg wilden gaan kaarten. Omdat zij een 
vierde man nodig hadden, vroegen zij deze broeder mee te doen. "Tot mijn spijt 
moet ik u teleurstellen", zei hij "ik kan niet meedoen, want ik heb mijn handen niet 
meegebracht". "Wat bedoelt u?" was de hoogst verbaasde vraag. "Deze handen zijn 
niet van mij", zei hij en toen legde hij uit, hoe zijn leven van eigenaar was 
verwisseld. Die broeder beschouwde de leden van zijn lichaam als het eigendom 
van de Here en van niemand anders. Dat is ware heiligheid.  
Paulus zegt: "Stelt uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging" (Rom. 
6:19). Doet dit dan ook werkelijk: "Stelt u ten dienste van God".  
 
Afgezonderd voor God  
Wat is dan heiligheid? Veel mensen denken, dat wij heilig worden, nadat er iets 
slechts in ons is uitgeroeid. In het Oude Testament echter werd van iemand gezegd, 
dat hij "geheiligd" was, wanneer God hem had gekozen, om geheel van Hem te zijn, 
dan werd hij in het publiek met olie gezalfd. Daarna beschouwde men hem als 
iemand, die voor God was afgezonderd. Zo konden zelfs dieren en dingen - een lam, 
of het goud van de tempel geheiligd worden, niet door iets slechts daaruit weg te 
nemen, maar door ze volkomen af te zonderen voor de Here. "Heilig" betekent in 
het Hebreeuws: uitsluitend voor God. Wat echt heilig is, is "den Here heilig" (Ex. 
28:36). Ik geef mij geheel over aan Christus, dat is heiligheid. 
 
Wanneer ik mij ten dienste van God stel, erken ik daarmee, dat ik geheel van 
Hem ben. Er moet een dag in mijn leven zijn, waarop ik het uit handen geef en in 
Zijn hand leg. Van die dag af ben ik van Hem en niet langer van mijzelf. Dit 
betekent niet, dat ik mij aan Hem geef, om predikant of zendeling te worden. 
Jammer genoeg zijn veel mensen zendeling geworden, niet omdat zij zich echt 
aan God hebben gewijd, maar juist omdat zij zich niet aan Hem hebben gewijd in 
de zin, die hier bedoeld wordt. Zij hebben iets totaal anders aan Hem " gewijd", 
 



 

 

namelijk hun natuurlijke, ongekruisigde gaven, om daarmee Zijn werk te doen: 
maar dat is geen échte heiliging. Waaraan wijden wij ons dan? Niet aan christelijk 
werk, maar aan de wil van God, om te zijn en te doen, wat Hij wil.  
 
David had veel helden. Sommigen van hen waren generaal, anderen deurwachter, 
de koning had hun elk hun eigen taak aangewezen. Wij moeten bereid zijn, door 
God te worden aangewezen als generaal of als deurwachter, naar Zijn wil en niet 
naar eigen keuze. Indien u christen bent, dan heeft God een loopbaan voor u 
uitgestippeld, "mijn loop" noemt Paulus het in 2 Tim. 4:7. Niet alleen de weg van 
Paulus, maar de weg van iedere christen is tevoren door God bepaald en het is 
geweldig belangrijk, dat wij die weg weten en daarop wandelen. "Here, ik geef 
mijzelf aan U, met dit éne verlangen, de weg te weten, die U voor mij hebt bepaald 
en die weg te gaan". Dat is echte overgave. Wanneer wij aan het eind van ons leven 
met Paulus kunnen zeggen: "Ik heb mijn loop ten einde gebracht", dan zijn wij 
werkelijk zalig. Niets is tragischer dan het einde van ons leven te bereiken en te 
weten, dat wij de verkeerde weg hebben ingeslagen. Wij hebben slechts één leven 
te leven hier beneden en wij zijn vrij om er mee te doen, wat wij willen, doch 
indien wij onze eigen genoegens zoeken, zal ons leven God niet kunnen 
verheerlijken. Ik hoorde een toegewijd christen eens zeggen: "Ik wil niets voor 
mijzelf; ik wil alles voor God". Wilt u nog iets anders dan God, of is uw hele 
verlangen gericht op Zijn wil? Kunt u werkelijk zeggen, dat de wil van God u goed 
en welgevallig is, ja, dat hij volmaakt is? (vgl. Rom. 12:2).  
 
Onze wil is hier in het geding. Die sterke, aanmatigende wil van mij moet aan het 
kruis en ik moet mij geheel aan de Here overgeven. Wij kunnen niet verwachten, 
dat een kleermaker een jas voor ons maakt, zonder de stof, die hij daarvoor nodig 
heeft, of dat een aannemer een huis voor ons bouwt zonder de benodigde 
bouwmaterialen tot zijn beschikking te hebben. Zo kunnen wij ook niet 
verwachten, dat de Here Zijn leven in ons leeft, als Hij het onze daarvoor niet tot 
Zijn beschikking krijgt. Zonder voorbehoud, zonder tegenspraak moeten wij ons 
aan Hem geven, om met ons te doen, wat Hem behaagt. "Stelt u ten dienste van 
God" (Rom. 6:13).  
 
Dienstknecht of slaaf?  
Wanneer wij ons zonder enig voorbehoud aan God geven, moet er misschien wel 
het een en ander in orde worden gemaakt: in onze familieverhoudingen, in ons  
zakenleven, met onze broeders en zusters in Christus, of ook wat onze persoonlijke 
inzichten betreft. God zal niet toelaten, dat wij iets van onszelf handhaven. Hij zal 
het éne na het andere aanwijzen, dat niet naar Zijn wil is en zeggen: "Dat moet 
weg". Bent u daartoe bereid? Het is dwaasheid om tegen God in te gaan, maar 
verstandig om ons aan Hem te onderwerpen. Wij geven toe, dat velen van ons nog 
geschilpunten met de Here hebben. Hij wil iets, maar wij willen wat anders. Er zijn 
veel dingen, die wij niet nader durven onderzoeken, niet in gebed durven brengen, 
ja, waar wij niet eens aan durven denken, om onze gemoedsrust niet te verliezen. 
Zo kunnen wij ons er afmaken, maar daarmee stellen wij ons buiten de wil van God. 
Het is helemaal niet moeilijk dat te doen, maar het is veel heerlijker ons aan Hem 
over te geven, zodat Hij met ons kan doen, wat Hij wil.  
Wat is het een zegen te weten, dat wij van de Here zijn en niet van onszelf! Deze 
wetenschap geeft ons het bewustzijn van Zijn voortdurende nabijheid en de 
 



 

 

reden daarvan ligt voor de hand. Ik moet mij eerst bewust zijn dat ik van God ben, 
om te weten dat Hij bij mij is. Wanneer het voor mij vaststaat, dat ik Zijn eigendom 
ben, dan waag ik het niet meer mijn eigen belang te zoeken, ik ben nu immers 
alleen van Hem! "Weet gij niet, dat gij Hem, in Wiens dienst gij u stelt als slaven 
ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven?" (Rom. 6:16).  
Het woord "slaaf" wordt in de tweede helft van dit hoofdstuk meerdere malen 
gebruikt. Wat is het verschil tussen een knecht en een slaaf? Een knecht dient wel 
iemand anders, maar hij is niet het eigendom van die ander. Wanneer hij het goed 
kan vinden met zijn werkgever, kan hij bij hem blijven werken, maar wanneer dat 
niet het geval is, kan hij zijn betrekking opzeggen en een andere baas zoeken. Een 
slaaf staat er anders voor! Hij is niet alleen de dienstknecht van iemand anders, hij 
is het eigendom van die ander. Hoe ben ik de slaaf van de Here geworden? Hij heeft 
mij gekocht en ik heb mij Hem ten dienste gesteld. Op grond van de verzoening 
ben ik Gods eigendom, maar als ik ook daadwerkelijk Zijn slaaf wil worden, moet 
ik bereid zijn mij aan Hem te geven. Hij zal mij daar nooit toe dwingen.  
 
De moeilijkheid met zoveel christenen in deze tijd is, dat zij er eigenlijk geen idee 
van hebben, wat God van hen vraagt. Zij zeggen zo gemakkelijk: "Here, ik wil alles 
wel voor, U doen". Weet u, dat God u om uw hele leven vraagt? Lang gekoesterde 
idealen, een vriendschap, waar u zeer veel prijs op stelt, waar u veel van houdt, 
zult u moeten opgeven; geef u daarom niet aan God, tenzij u het meent. God houdt 
u aan uw woord, zelfs als u het zo niet had bedoeld.  
 
Wat deed de Here met het brood, dat de jongen uit Galilea Hem gaf? Hij brak het. 
Wat Hem wordt gegeven, breekt God altijd. Hij breekt, wat Hij neemt, maar als 
Hij het gebroken heeft, zegent Hij het en Hij gebruikt het om in de behoeften van 
anderen te voorzien. Nadat u uw leven aan de Here hebt gegeven, begint Hij te 
breken, wat u Hem hebt aangeboden. Het lijkt, alsof alles verkeerd gaat en u verzet 
u, u beklaagt u over wat God met u doet. Wanneer u in die houding volhardt dan 
bent u onbruikbaar - onbruikbaar voor de wereld, omdat u al te ver gegaan bent, 
om nog door haar gebruikt te worden, maar ook onbruikbaar voor God, omdat u 
niet zo ver wilt gaan, dat Hij u gebruiken kan. U kunt het niet meer vinden met de 
wereld, maar u kunt het ook niet vinden met God. Dit is de tragiek van menig 
christenleven!  
 
Ik moet mij één keer voor het eerst definitief aan de Here geven, om het daarna 
elke dag te doen, zonder aanmerking te maken op de wijze, waarop Hij mij 
gebruikt. Ja, ik moet Hem zelfs leren danken voor de dingen, waar ik van nature 
tegen in opstand kom. 
Ik ben van Hem en nu beschouw ik mijn leven niet langer als mijn eigendom, maar 
erken ik in alles Zijn eigendomsrecht en Zijn gezag. Die houding verwacht God van 
mij en in die houding te leven is ware heiliging. Het is niet zo, dat ik mijn leven 
moet geven om zendeling of predikant te worden: ik wijd mijn leven aan God om 
Zijn wil te doen, waar ik ben, op school, op kantoor, of in de keuken en ik beschouw 
alles, wat Hij met mij doet, als het allerbeste, want alle dingen werken mee ten 
goede voor hen, die geheel van Hem zijn. Wij moeten voortdurend leven in het 
besef, dat wij niet van onszelf zijn (1 Cor. 6:19-20).   
 
Overgenomen uit ‘Het normale christelijke leven’ van Watchman Nee 
 



 

 

Erediensten 
 

Elke zondagochtend komen wij om 10.00 uur samen in de “Oesterschelp"  
aan de Simon Lindhoutstraat 1a te Tholen.   
In de erediensten staat de eer van God centraal.  
Daarbij passen eerbied en rust, waaruit de ware lofprijzing kan voortkomen.  
 

Eredienst op zondag om 10.00 uur          
  

   De zangdiensten worden ingevuld door het aanbidding team 

  Spreker:     Extra: 

 01-07 Jan kees de Feijter  Maaltijd van de Heer  

 08-07 André Wisse         

 15-07 Dirk Lemmens      

22-07 André Wisse                     

     29-07 Ruben Griffioen       

 05-08 Sander Bruins Slot  Maaltijd van de Heer  

 12-08 Brendan van der Meer      

 19-08 Dirk Lemmens       

26-08 Wim Grandia                

     02-09 Dirk Lemmens   Maaltijd van de Heer 

   Parelklas is op zondag 1-7, 5-8 & 2-9 na afloop van de zangdienst in DOK 11 

 VOP in de zomervakantie geen VOP. Eerstvolgende is op 16 september 
 

   Blijf je ook?  
 Na de dienst drinken we met elkaar een kopje koffie of thee.  
 Blijf je ook? We kunnen dan napraten over de dienst en  
 wellicht nader met elkaar kennismaken.  

 
Tijdens de zomervakantie is er GEEN bulletin 

Opnamen prediking 
Op christengemeentetholen.nl kan elke preek downloaden/beluisteren of live 
meeluisteren via livestream op de website of cd’s bestellen/afhalen (contant) 
bij de techniekbalie € 2,- per stuk  

Gebed voor de dienst 
Voor de aanvang van de eredienst op zondagochtend is er voorbede voor de 
dienst en de Parelkids. Deze bidstond is voor een ieder toegankelijk.  
Bid je mee, wil je dan uiterlijk om 9.50 uur in DOK 11 aanwezig zijn 
 
 
 
 



 

 

Agenda juli & augustus 
 Bidstonden  

Elke maandag 19.00 - 20.00 uur, ook in de zomervakantie  
Woensdag 08.45 – 09.30 uur: NIET tijdens de schoolvakantie  
Zaterdag 07.00 – 08.30 uur in lokaal 5: NIET in de maand augustus  
Elke zondag van 09.50 - 10.00 uur in DOK 11, ook in de zomervakantie 

 Startdag  

Zondag 26 augustus hebben we startdag met alle Parelkids en hun leiding 

 Huiskringen 

De huiskringen starten weer in week 35 (27-31 aug.)   

  Vrouwenochtend  

Dinsdag 28 augustus om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje,  
aanvang 10.00 uur.   

 Bijbelstudie, Fundament & Evangelisatie studie  

De studies starten weer of op donderdag 23 augustus of op 6 september om 
19.45 uur inloop met koffie of thee, aanvang is om 20.00 uur 

 Doopstudie  

op donderdag 6 september is er een Bijbelstudie over de doop om 19.30 uur.  
Op DV zondag 23 september is er een doopdienst 

 Tieneravond 

Zaterdag 1 september inloop 19.30, aanvang 20.00 uur  

 Jeugd avond 

Zaterdag 1 september, om 19.30 uur inloop.   

 Motorkerk 

Zondag 9 september. Thema:`ride of your life`. Inloop 14.00 start 14.30 uur. 
Spreker is Koos Roels. In samenwerking met CMA 

 creamiddag 

In de maanden juli en augustus GEEN creamiddag. Op woensdag 26 september 
van 13:30 tot en met 15:30 uur is het weer creamiddag. Jedidjah en Luciënne 

 Christian Athletes Tholen 

Vrijdag 28 september CAT voetballen 19.00/21.00 u /kunstgrasveld Tholense 
boys 

 Bootcamp 

Elke zaterdag ochtend (niet in de maand juli) sporten van 09.30 tot 10.30 uur. 
(09.20 uur aanwezig)   

 
Eventuele wijzigingen op de agenda staan altijd op  

 onze website christengemeentetholen.nl 

 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zeven: een heilig getal 
Het getal zeven is voor veel mensen hun 
geluksgetal. En je komt het getal op 
allerlei plekken tegen. De regenboog 
heeft bijvoorbeeld zeven kleuren, de 
stad Rome is gebouwd op zeven heuvels 
en als je de twee tegenover elkaar 
liggende vlakken van een dobbelsteen 
bij elkaar optelt, komt daar altijd zeven 
uit. Maar zeven is ook een van de 
bekendste Bijbelse getallen. 

 
Het getal zeven is in de Bijbel inderdaad een bijzonder getal. Veel mensen zullen 
het direct herkennen als een bijbels, een heilig getal. Maar wat is dan het 
bijzondere van zeven? Zeven staat in de Bijbel symbool voor compleetheid. Het 
geeft aan dat iets af is: iets kan niet beter worden dan het is, of juist niet erger. 
Kijk bijvoorbeeld maar eens naar deze verhalen: 

• Het begint al bij de schepping die in zeven dagen gebeurt (Genesis 1:1-2:4). 
Opvallend is dat het Hebreeuws geen namen voor de dagen kent, behalve voor 
de laatste dag. Er wordt geteld: de eerste dag, de tweede. Maar de rustdag, de 
zevende dag, wordt sabbat genoemd. 

• Als iemand Kaïn wil doden, zal hij zeven keer gestraft worden door God (Genesis 
4:15). Opvallend is dat in Genesis 4:24 Lamech roept dat als iemand hem wil 
doden, hij wel 77 keer gestraft wordt. Een teken van onbegrensde wraak dus. 
Dat staat tegenover de zeventig maal zeven keer die je van Jezus moet vergeven 
(Mattheüs 18:22).  

• In Leviticus 25 wordt gesproken over het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moest 
de grond rust krijgen, want dat jaar was bestemd voor God. Niemand mocht dan 
zaaien of oogsten. En na zeven keer zeven jaar, was er een extra bijzonder jaar: 
het jubeljaar. In dat jaar konden slaven bijvoorbeeld terugkeren naar hun 
familie en hoefden schulden niet meer terugbetaald te worden. 

• In het Bijbelboek Ezechiël worden er profetieën uitgesproken tegen zeven 
verschillende volken, zoals tegen Tyrus en Sidon (Ezechiël 25-32). Daarmee 
wordt de hele wereld bedoeld. 

• Nadat Jezus veel mensen voedt met zeven broden en wat visjes blijven er zeven 
manden vol brood over (Mattheüs 15:32-39). Dit verhaal staat vlak na de 
wonderbare vermenigvuldiging met vijf broden, twee vissen en twaalf manden. 

• En ook in het boek Openbaring komt het getal zeven heel veel voor. Dit boek 
staat vol (getallen)symboliek. Er wordt onder andere gesproken over zeven 
gemeenten met zeven geesten (Openbaring 1:4), zeven sterren en zeven gouden 
kandelaars (Openbaring 1:20), een boekrol die met zeven zegels is verzegeld 
(Openbaring 5:1), zeven bazuinen (Openbaring 8:6), een draak met zeven 
koppen (Openbaring 12:3), en zeven offerschalen met zeven plagen (Openbaring 
16:1). 

 
Kortom, het getal zeven laat zien dat iets af is. En als je dit weet over het getal 
zeven, ga je de Bijbelverhalen nog beter begrijpen. Zo komen ze dichterbij! 
Roelien Smit NBG / Volgende keer nummer 10 



 

 

Parel 
 

Zie een parel, hoe zuiver en rein, hoe kostbaar in het oog van de koopman. 

Alles wat hij heeft verkoopt hij om de ene kostbare, 

voor hem zo kostbare parel te kopen. 

 

Bedenk hoe kostbaar de gemeente is in het oog van Hem die ons kocht - 

hoe hoog was de prijs... 

Met zijn leven betaalde Hij, maar Hij zag over die prijs heen naar die kostbare 

parel. Hij zag over het kruis heen naar zijn gemeente. 

Hoe kostbaar zijn wij dan voor zijn hart. 

Laten wij zo blijven,  

zuiver en rein, voor Hem alleen; 

laten wij blijven als een parel,  

blinkend en schoon, kostbaar voor Hem. 

 

Laten wij ons heiligen omdat Hij heilig is. 

 

Naar Mattheus 13:45-46 

 

 

 

 

 

Laat ons samen bidden 

 
Paulus, zegt: Bid voortdurend voor alle heiligen, bid ook voor mij....  
Efeze 6:18-19 
 
Denken we eraan om op grond van de opdracht van onze Heer te bidden voor 
degenen die in Zijn Naam het Woord bedienen?  
Wanneer de apostel Paulus vurig aandringt om voor hem te bidden, zodat hij met 
vrijmoedigheid het mysterie van het evangelie mag openbaren, dan past het ons 
zeker te beseffen dat dit de sleutel is die de Heer ons in handen geeft voor elk 
christelijk werk.  
Geen gebed omdat wij hulpeloos zijn, maar gebed omdat God almachtig is.  
 

VOOR WELKE KERKLEIDER MOET IK BEGINNEN TE BIDDEN. 
IN PLAATS VAN TE MOPPEREN? 

(Naar Oswald Chambers)  

 
 

Henny 
 



 

 

Roosters juli & augustus 
   
 

Mocht je onverhoopt niet kunnen, zorg dan tijdig voor een vervanger voor jou taak 
 

Datum  Crèche Bible-Theek Boekentafel 
01-07  Tamar -Hanneke J -Dani Henny  Jedidjah 
08-07  Esther -Ruth -Rebecca   Lida  Ina 
15-07  Mark -Marja -Wendy Olivier  Yvonne 
22-07  Dani –Hanneke J -Tamar Anita  Henny 
29-07  Hanneke B -Esther -Ron Marc  Jedidjah 
05-08  Marjolijn -Egbert -Ruth  Gesloten  Gesloten 
12-08  Wendy -Conny -Anja   Lida  Gesloten 
19-08  Tamar -Dani –Hanneke J  Olivier  Gesloten 
26-08  Marja -Mark -Hanneke B Anita  Gesloten 
02-09   Henny  Ina 

       

Datum Welkomstteam Praatjestafel Collecteren 
01-07 Marcel & Erwin Ditte Jaap & Jasper 

08-07 Margaret & Theo Leida Ton & Jeroen 

15-07 Lavina & Ina Rebecca Erwin & Wim 

22-07 Jaap & Tineke Tonny Jaap & Jasper 

29-07 Margaret & Erwin Ditte Theo & Jordi 

05-08 Marcel & Theo Rebecca Ton & Jeroen 

12-08 Lavina & Ina Leida Erwin & Wim 

19-08 Jaap & Tineke Tonny Jaap & Jordi 

26-08 Marcel & Erwin Ditte Theo & Jasper 

02-09 Margaret & Theo Leida Jeroen & Wim 

 
Mocht je ingedeeld staan en niet kunnen i.v.m. de vakantie, wil je dan op tijd ruilen. 

 

Datum Beamer  Techniek  

01-07 Ton Theo 
08-07 Zefanja Theo 
15-07 Jasper Theo 
22-07 Ton Zefanja 
29-07 Zefanja Olivier 
05-08 Jasper Zefanja 
12-08 Ton Zefanja 
19-08 Jasper Zefanja 
26-08 Zefanja Ties 
02-09 Ton Olivier 

     

Mocht je ingedeeld staan en niet kunnen i.v.m. de vakantie, wil je dan op tijd ruilen. 



 

 

 

 

 

Week Datum Poetsploeg 

 27 2-6 juli Maria & Adrian -Elly -Karin 

 28 9-13 juli Ruth -Petra G -Willem -Liesbet 

 29 16-20 juli Margreet -Tonny -Angelique -Jacqueline 

 30 23-27 juli Anneke -Arina -Dirk 

 31 30 juli-3 aug. Ties/Naomi -Jannie -Rebecca 

 32 6-10 aug. Elly -Karin 

 33 13-17 aug. Ruth -Petra G -Willem -Liesbet 

 34 20-24 aug. Margreet -Tonny -Angelique -Jacqueline 

 35 27-31 aug. Anneke -Arina -Dirk 

 36 3-7 sept. Ties/Naomi -Jannie -Rebecca 
Neem contact op met Els als je iets in de voorraad mist.  

Poetsers: Graag elke week de werkzaamheden in het poets schrift vermelden, bedankt! 

En: kun je een keer niet poetsen maak het kenbaar in de poetsapp. 

 

Mocht je ingedeeld staan en niet kunnen i.v.m. de vakantie, wil je dan op tijd ruilen. 
 

Datum Koffiedienst       Datum 

01-07 Rien & Luciënne 05-08 Rien & Luciënne 

08-07 Rebecca & Martine G 12-08 Rebecca & Martine G 

15-07 Bert & Lies Theuns 19-08 Bert & Lies Theuns 

22-07 Hanneke B & Conja 26-08 Hanneke B & Conja 

29-07 André & Ruben 02-09 André & Ruben 
   

 Heb je opmerkingen of vragen over de koffiedienst? Bel Luciënne 0166-602682 



 

 

Het gebroken pootje 
 
Hoog tegen een berg, in een eenzame hut, zat de herder, rondom hem zijn schapen. 
Op een bedje van stro, vlak naast hem, lag een schaap dat verwond scheen te slapen. 
"Is het schaapje ziek?", vroeg een wandelaar, die zijn hoofd om de deur had gestoken. 
"Ach nee", sprak de herder en streelde het zacht, "er is een van zijn pootjes gebroken." 
"Dat is toch wel jammer, hoe is dat gebeurd?", vroeg de man, die het schaap wou 
beklagen. 
"Ik heb het zelf gedaan", zei de herder, "Ik kon zijn onwil niet langer verdragen. 
'k heb dagen en maanden geduldig getracht dit schaapje met liefde te leiden; 
ik gaf het 't beste en voerde het zacht naar frisse en grazige weiden. 
Maar luisteren wilde het eigenlijk nooit, naar mij niet, ook niet naar mijn honden: 
steeds ging het zijn weg, soms heel hoog op een berg, in een afgrond heb ik 't ook wel 
gevonden. 
'k Heb het eenmaal gered uit een adelaarsklauw, het bleef in een doornenhaag steken; 
maar het ergste nog: anderen volgden zijn spoor - dat is mij al telkens gebleken. 
 
'k Ben jarenlang herder en wist maar één weg het voor groter gevaar te bewaren: 
toen brak ik zijn pootje ('t geneest spoedig weer), 'k had het schaapje die pijn willen 
besparen.  

 
Het was woedend in 't eerst, het 
schopte en beet, van voedsel wou 
het ook niets weten; - 'k verbond 
zacht zijn pootje, bedroefd ging ik 
heen. Zo'n schaapje heeft ook een 
geweten! 
 
Toen 'k weerkwam, toen keek het 
ootmoedig mij aan en likte mijn 
handen zo blijde, en sinds geeft 
het acht op de klank van mijn stem 
en wijkt het niet meer van mijn 
zijde. 't Is haast weer beter en 
straks gaat het mee, maar 'k blijf 
nog zijn pootje verbinden. In mijn 
kudde, dat weet ik, is nergens 
voortaan een gehoorzamer 
schaapje te vinden!" 
 
"Goedenacht", zei de vreemdeling 
en draaide zich om, om verder zijn 
weg te bewandelen. "Zou de 
hemelse Herder", zo vroeg hij zich 
af, "soms ook met Zijn schapen zo 
handelen?". 
 
 

 



 

 

Eens was ik een vreemdeling 
 
 

Eens was ik een vreemdeling voor GOD en voor mijn hart. 

Ik kende geen schuld en voelde geen smart. 

Ik vroeg niet: mijn ziele doorziet gij uw lot? 

Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor GOD? 

 

Al sprak daar een stem uit de HEILIGE blaan. 

Van het Lam met de zonde der wereld belaan. 

Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. 

Ik stond blind en van ver in mijzelve zo rijk. 

Ik deed als Jeruzalems dochter weleer. 

Ik ween om de pijn van mijn lijdende HEER. 

 

En ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld. 

ZIJN kroon had gevlochten en ZIJN beker gevuld. 

Maar toen mij GODS GEEST aan mijzelf ontdekt. 

Toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 

 

Toen voelde ik wat eisen GODS HEILIGHEID deed. 

En daar werd al mijn deugd een verwerpelijk kleed. 

En toen vluchtte ik tot JEZUS! want HIJ heeft mij gered! 

HIJ heeft mij verlost van het vonnis der wet. 

Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd HIJ. 

Ik boog mijn hoofd en geloofd: en mijn GOD sprak mij vrij. 

 

Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. 

Dat CHRISTUS alleen mijn gerechtigheid is. 

Nu tart ik de dood en verwin ik het graf. 

Nu neemt mij geen satan de zegekroon af. 

 

Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. 

Naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. 

Mijn JEZUS geleidt mij door de aardse woestijn. 

Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn! 

 
Ingezonden 

 



 

 

 

                   ZOMERVAKANTIEROOSTER 
Datum 

1 
juli 

 8 
juli 

15 
juli 

22 
juli 

29 
juli 

5 
Aug. 

12 
Aug. 

19 
Aug. 

 26 
Aug. 

2 
Sept. 

 Maaltijd  
van de Heer 

  
  

 Maaltijd  
van de Heer 

   Start 
zondag 

Maaltijd  
van de Heer 

Groep 1-2             Groep 1-2 

 Sandra    Groep 1 t/m 4 samen in    alle Arina 

 Lavina     lokaal 4     Parelkids Jannie 

 Iza          leiding Ruben 

   Colin Topagna Anneke Arina Jedidja Iza Sandra J   Adriana 

Groep 3-4   Sandra Jannie Margaret Lavina Renske Luka Wim    Groep 3-4 

 Ina  Damaris Petra ? Ina Margaret Thijmen Lavina  alle Colin 

 Silvia          Parelkids Sandra 

 Bram          leiding  

             

Datum 
1 

juli 
 8 

juli 
15 
juli 

22 
juli 

29 
juli 

5 
Aug. 

12 
Aug. 

19 
Aug. 

 26 
Aug. 

2 
Sept. 

 
Maaltijd  

van de Heer 
  

  
 Maaltijd  

van de Heer 
   Start 

zondag 
Maaltijd  

van de Heer 

Groep 5-6             Groep 5-6 

 Cees    Groep 5 t/m 8 samen in    alle Cees 

 Barendine     Lokaal 5     Parelkids Barendine 

           leiding  

Groep 7-8   Angelique Cees Lies Mae Rudi Selina Adrian    Groep 7-8 

 Salome  Marco Barendine Alev Cees Anke Salome Maria  alle Jessica 

 Mae  Mae Jedidjah Mark Barendine Jessica Lies ?  Parelkids Jedidjah 

           leiding  

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

Getuigenis 
 

Beste Gemeente, 

Ik wil graag iets met jullie delen, maar weet even niet zo goed waar ik moet 
beginnen. Zoals vele van jullie al weten loop ik al langere tijd met allerlei klachten 
rond, o.a. een chronische nierbekkenontsteking, rugklachten, bekkeninstabiliteit 
en fybromyalgie. Deze klachten houden mij niet tegen om van alles te ondernemen, 
want deze klachten horen al jaren bij mij. 
 

Mijn man is in februari met een aantal broers van hem en mannen uit onze 
gemeente naar Israël geweest, hij heeft daar een fijne tijd gehad. Op het moment 
dat hij daarheen ging, was ik weer ziek van mijn nierbekkenontsteking, maar vond 
dat hij toch moest gaan, ik red mij wel met de kids. Dat is ook gelukt.  
Ik luister veel naar Groot Nieuws Radio en iedere dag is er een dag tekst die ze 
meerdere keren per dag laten horen. Maar op een donderdag had ik de dagtekst 
van die dag maar één gehoord; de tekst was: Is iemand onder u ziek? Laat hij dan 
de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en 
hem met olie zalven en in de Naam van de Heere. Jacobus 5:14 
Deze tekst kwam op dat moment echt bij mij binnen, ik dacht; ‘ik heb me voor 
mijn rugklachten laten zalven, maar eigenlijk nog nooit voor mijn 
nierbekkenontsteking’. Ik heb een oudste gebeld en gevraagd, ‘Willen jullie mij 
zalven’. Zijn antwoord was ja. Maar ik wilde het eerst met mijn man overleggen 
omdat hij er niet bij was. Hij vond het geen probleem, hij zei zelfs: Denk je dat ik 
tussen God en jou in mag staan? Daarop zijn twee oudsten zaterdagmorgen bij mij 
langs gekomen en hebben mij gezalfd. Dit was heel fijn. 
 

Mijn man deelde met de mannen in Israël dat ik gezalfd werd en zij hebben toen 
o.a. ook voor mij gebeden, maar doordat ik mij liet zalven hebben de mannen ook 
dingen bij het kruis mogen brengen. Ik vond dat zo bijzonder, dat doordat ik naar 
Gods Woord heb geluisterd, in Israël ook dingen gebeurden. Op 19 april moest ik 
van de uroloog stoppen met mijn medicatie, omdat hij wilde kijken hoe het dan 
met mij zou gaan. Na 2 dagen waren de klachten in alle hevigheid weer terug en ik 
werd er zo ziek dat ik dinsdag met spoed bij de uroloog zat. Hij heeft mij toen 
opgenomen in het ziekenhuis om via het infuus een hoge dosering antibiotica te 
geven om de bacterie de kop in te drukken. Ik moest toen 2 dagen in het ziekenhuis 
blijven en lag op een kamer waar veel wisselingen waren van patiënten en 
meerdere mensen zeiden, wat sta jij toch positief in het leven. Dat was mooi om 
te horen en voor mijn gevoel mocht ik Gods liefde op die manier uitstralen. Ik was 
totaal niet boos op God, dat hij mij niet had genezen van mijn 
nierbekkenontsteking, al was ik daarvoor gezalfd. Ik dacht ‘God zal er wel een plan 
mee hebben waarom ik hier lig’ en ik heb geluisterd naar Zijn Woord en voor mij 
was dat goed. 
 

Nadat ik was ontslagen uit het ziekenhuis, ben ik thuis doorgegaan met het slikken 
van de medicatie, al was het een lagere dosering, maar ik kwam er voor mijn doen 
weer snel doorheen. De klachten namen weer af en ik kon het gezin en huishouden 
weer runnen. We hadden ook plannen om naar Opwekking te gaan en ik had al 
gezegd, daar ga ik naar toe en ik vertrouw erop dat ik dan weer energie genoeg 
heb.  
En dat was ook zo. 



 

 

Op Opwekking genoten van het samenzijn met andere christenen. Ik help nu al een 
aantal jaar in de lectuurtent en doe dat met veel plezier. Zondagavond is er een 
genezingsdienst. Ik ben zelf niet zo van deze diensten, want ik heb altijd gezegd 
‘als God mij wil genezen dan doet hij dat op de plek waar ik ben, dat hoeft niet 
tijdens zo’n dienst’. De zondagavond moest ik nog een tijd meehelpen in de 
lectuurtent en ik kwam rond 21.30 uur terug bij onze caravan. Aangezien ik het 
altijd wel mooie diensten vind, zette ik Groot Nieuws Radio aan bij de caravan, 
want zij zonden de dienst ook uit. Zo kon ik op mijn eigen plekje lekker 
meeluisteren. Op een bepaald moment gingen ze bidden voor mensen met 
bekkeninstabiliteit en Martin Koornstra zei als er mensen thuis of waar ze ook zitten 
mee willen bidden, dan mag je dat doen. Ik dacht waarom niet! Ik heb al 20 jaar 
bekkeninstabiliteit, waar ik echt mee heb leren leven, want ik heb gewoon 
dagelijks pijn en moest mijn leven er echt op aanpassen en ook mijn gezin. Dus ik 
ging staan in mijn caravan en ging meebidden. Ik kon het niet geloven, maar voor 
mijn gevoel voelde ik toen al iets gebeuren. Ik dacht zelf nog, doe niet zo gek, je 
wilt het misschien te graag, want wat zou het toch fijn zijn om daar geen pijn meer 
te hebben. 
 

Maar maandag dacht ik, voel ik nog wel wat? Ik heb dit met een zuster gedeeld en 
zij had ook voor mij gebeden. Maandagavond waren we laat thuis en dinsdag was 
ik druk in de weer, en ik dacht bij mezelf aan het eind de dag, nu heb ik nog steeds 
niks gevoeld. Dit is echt heel gek. Woensdagmorgen aan het poetsen geweest en 
woensdagmiddag de caravan schoon gemaakt. Dat was echt iets wat ik niet op één 
dag kon doen, maar ’s avonds had ik nog steeds geen pijn. Toen dacht ik, nu moet 
ik het met mijn man delen, want zelfs hij wist het niet. Ook hij wist niet wat hij 
hoorde, ik zei toen ook: het lijkt net of ik een bubbel leef, ik kan het gewoon nog 
niet bevatten dat ik na 20 jaar bekkeninstabiliteit van mijn klachten af ben. Maar 
ik ben ervan overtuigd dat God mij heeft genezen. Wat een groot God hebben wij 
toch! Ik heb altijd gezegd, God kan mij overal genezen en dat heeft Hij ook gedaan, 
gewoon bij mijn eigen caravan. 
Ik ben God zo dankbaar, iedere dag weer opnieuw. In juni zijn we een weekend 
weg geweest met ons team van YOY waar we deze zomer een tienerkamp mee gaan 
draaien. Met sommige gaan we al een paar jaar op kamp en zij wisten ook dat ik 
last had van bekkeninstabiliteit. We zitten op kamp heel dicht bij het strand en ik 
kon altijd maar één keer in een weekend de trap omhoog lopen en bleef daar dan 
staan om uit te kijken over het strand, en dan had ik daar heel het weekend last 
van. Afgelopen keer dacht ik, ik weet dat God mij heeft genezen en ik ga mee met 
de strandwandeling. Ik heb over het strand kunnen lopen en de trap omhoog en 
omlaag kunnen lopen, en toen ik terugkwam, had ik geen pijn. Ik was net zoals 
iedereen moe van het wandelen. Ik kon wel juichen zo blij dat ik was. En ik ben 
dat weekend zelfs nog een keer mee geweest over het strand.  
God heeft mij echt genezen. Er gaat een hele nieuwe wereld voor mij open en voor 
mijn gezin, want ik kan nu mee een dagje weg, zonder dat ik in de rolstoel mee ga, 
omdat ik het anders niet volhoud. God is groot en machtig. 
 

Ik wilde dit graag met jullie delen en ik ben niet de enige die de laatste tijd in de 
gemeente zulke bijzondere dingen heeft gemaakt. Wat is God dan toch aan het 
werk in onze gemeente en ik zie ernaar uit wat God nog meer in petto heeft voor 
ons allemaal.  
 
Gods zegen en nogmaals GOD IS GROOT!!                                       



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


