
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 april 2019 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 5 mei 2019. Daarom verzoeken wij u 
vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 28 april 2019 voor de maand mei 
in te leveren  email adres: secretariaat@christengemeentetholen.nl De oudstenraad is 
verantwoordelijk voor de inhoud. De redactie heeft te allen tijde het recht om ingeleverde 
kopij te wijzigen of niet te plaatsen 
 

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 
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Godvervangers 
 
De enige manier om onze verlangens anders te ordenen en op God te richten is 
ontdekken waar ons hart zich al het meest intensief mee bezighoudt in plaats van 
met Hem. Hieronder de vier kenmerkende Godvervangers.  
 
Angst voor mensen is een valstrik, wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd.  
Spreuken 29:25  
 

GODVERVANGER 1: GOEDKEURING  
De eerste is goedkeuring van mensen. Angst voor mensen is een valstrik. Als we 
meer naar mensen kijken dan naar God voor onze waardering en eigenwaarde, 
raken we verstrikt in angst, in een te grote behoefte om het anderen naar de  
zin te maken, in het onvermogen om los te komen uit relaties waarin er misbruik 
van ons wordt gemaakt, in het onvermogen om kritiek te ontvangen en in een 
lafheid die het ons onmogelijk maakt om anderen ergens mee te confronteren. 
Onze gevoelens zullen gemakkelijk gekwetst worden en we zullen geneigd zijn om 
ons ergens veel te veel mee bezig te houden vanuit een verlangen om geaccepteerd 
te worden. Angst voor mensen maakt op allerlei manieren van alles kapot. Het gaat 
dan onder meer om ouders die bang zijn om hun kinderen te bestraffen en 
werknemers die niet in staat zijn om corruptie in hun bedrijf aan de kaak te stellen. 
Maar we moeten God meer gehoorzaam zijn dan mensen (Handelingen 5:29). Het 
enige waardoor er geen ruimte overblijft voor angst voor mensen, is een diepe 
liefdesrelatie met God (1 Johannes 4:18). Alleen dan kunnen we zeggen: 'De Heer 
is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?' 
(Hebreeën 13:6)  
 
Vraag: Is er iemand wiens goedkeuring je in de praktijk harder nodig hebt dan die 
van God?  

 
Slaap niet al te graag, dan word je niet arm, sta vroeg op, dan heb je genoeg te 
eten .... Wie te vaak feestviert, zal gebrek lijden, wie te veel van eten en  
drinken houdt, wordt nooit rijk. Spreuken 20:13, 21:17)  
 

GODVERVANGER 2: GENOT EN GEMAK 
Een tweede vorm van verkeerd geordende verlangens is een buitenproportionele 
voorliefde voor fysiek genot en gemak. Feestvieren in Spreuken 21:17 is in de HSV 
weergegeven met het woord blijdschap, en daar wordt in dit verband de bevrediging 
van fysieke behoeften mee bedoeld. Eten en drinken (HSV: wijn en olie) gaat onder 
andere over wijn drinken - iets waar je nog vrolijker van wordt. Olie werd ook als 
cosmetica gebruikt en duidt hier op schoonheid en sensueel genot." De Bijbel is niet 
tegen feestvieren an sich. Wijn verheugt het mensenhart en geurige olie doet het 
gezicht stralen (Psalm 104:15). En teveel gehecht zijn aan genot en gemak is niet 
erger dan teveel houden van een gebrek daaraan. Slapen terwijl je eigenlijk zou 
moeten werken (20:13) en werken terwijl je eigenlijk zou moeten uitrusten (Psalm 
127:2) zijn geen van beide goed.  
Toch is het rampzalig als we 'het genot ... meer liefhebben dan God'  
(2 Timoteüs 3:4) - niet alleen in economisch opzicht, maar ook in emotioneel en  



 

 

geestelijk opzicht. Op een bepaald niveau kan verslaafd zijn aan genot en gemak 
mensen eenzaam maken, doordat ze zich niet onder de mensen begeven om er 
zeker van te zijn dat ze tijd hebben voor zichzelf en hun pleziertjes. Het kan ook 
letterlijk leiden tot verslaving aan bepaalde middelen en aan seksuele 
handelingen. Afgoderij neemt veel vormen aan; en het is de wijze man of vrouw 
die alles wat Gods plek inneemt kan herkennen en vernietigen.  
 
Vraag: Welke pleziertjes zijn voor jou wellicht te belangrijk - omdat ze je niet  
alleen gemak en genot bieden, maar je de troost bieden die alleen bij God te 
vinden is?  

 
Een vrouw verwerft haar eer door haar bevalligheid, een man zijn rijkdom door  
zijn kracht... Alleen een wijze heeft kracht, inzicht maakt hem sterker. Spreuken 
11:16, 24:5  
 

GODVERVANGER 3: KRACHT EN MACHT 
Iets anders waarnaar je te sterk kunt verlangen is kracht en macht. Het woord 
‘verwerft’ in Spr. 11:16 betekent iets grijpen of vasthouden puur op kracht. Zo 
komen bepaalde mannen aan hun rijkdom. Een vriendelijke vrouw daarentegen is 
'iemand die gekenmerkt wordt door bevalligheid... iemand die handelt voor het 
welzijn van anderen, zonder er iets voor terug te verwachten'. Waar zij afstand 
doet van haar macht om anderen te dienen, is het enige wat sommigen dienen hun 
machtswellust die veel vormen kan aannemen. Ambitie en carrière jagen kunnen 
voortkomen uit een verlangen naar rijkdom als middel om macht te verwerven. Een 
te grote liefde voor macht kan ook zichtbaar worden in mensen die overal een 
mening over hebben, die slecht luisteren, overal over in discussie gaan, felle partij-
aanhangers zijn, zich niet laten corrigeren en als ze een fout hebben gemaakt bang 
zijn om dat toe te geven.  
Zoals de vrouw paradoxaal genoeg eer verwerft door helemaal niet op die eer uit 
te zijn, zo werd Jezus werkelijk sterk door niet op kracht en macht uit te zijn maar 
op dienstbaarheid. 'Wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene 
die bedient? ... ik ben in jullie midden als iemand die dient' (Lucas 22:27). Lucas 
24:5 leert dat wijsheid - niet wijs zijn in je eigen ogen, God liefhebben, jezelf 
benadelen omwille van anderen - uiteindelijk de allergrootste macht en kracht is.  
 
Vraag: Wanneer heb jij voor het laatst behoorlijk wat macht ingeleverd om iemand 
anders te dienen?  

 
Juich niet over de dag van morgen, je weet niet wat hij brengen zal.  
Spreuken 27:1  
 

GODVERVANGER 4: DE CONTROLE HEBBEN  
De grootste angst van iemand die verslaafd is aan goedkeuring is afwijzing. Van 
iemand die verslaafd is aan macht, is het vernedering. Van iemand die verslaafd is 
aan genot en gemak, is het lijden. Van een control freak is het onzekerheid. Waar 
de luiaard totaal geen plannen maakt (Spr. 20:4) kun je ook de tegenovergestelde 
fout maken: denken dat je de controle hebt over de toekomst - en over heel je 
leven - door middel van goede planning en organisatie. Wie denkt te kunnen 
afrekenen met onzekerheid juicht over de dag van morgen door te denken dat hij 



 

 

of zij zich tegen alle eventuele situaties heeft ingedekt. Control freaks vinden het 
moeilijk om de macht te delen, kunnen niet delegeren en hebben de neiging om 
mensen te manipuleren, waarbij ze gebruikmaken van schuldgevoelens en dwang 
om mensen te laten doen wat zij willen. Maar je weet niet wat er gaat komen. De 
toekomst is geheel en al in Gods hand (Spr; 16:1,3,9). Met vertrouwen de toekomst 
tegemoetzien is weggelegd voor wie wijs is, maar het is niet gebaseerd op onze 
eigen vermogens. Die vorm van vertrouwen moet ‘realistisch en bescheiden zijn, 
en gebaseerd zijn op ontzag voor de Heer’! Dit te grote vertrouwen in je eigen 
vermogen om de touwtjes in handen te houden gaat altijd hand in hand met de 
zeurende zonde van ongerustheid (Mattheüs 6:19-34), net zoals voor wie op macht 
belust is, boosheid op de loer ligt, voor wie bang is voor mensen lafheid en voor 
wie van genot en plezier houdt verveling.  
 

Vraag: Word jij weleens overbezorgd als je niet meer direct invloed kunt 
uitoefenen op een relatie of een situatie?  
 

Overgenomen uit Spreuken dagboek-Gods wijsheid voor het leven, Tim Keller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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: 

07-04  Brendan van der Meer  Maaltijd van de Heer     

14-04  Willem Wouters      

19-04  Vrijdagavond    -Beleef- Goede vrijdag Aanvang 19.00 uur       

21-04  André Wisse      Paasviering om 11.00 uur 

28-04  Eugene Poppe       

 05-05  André Wisse   Maaltijd van de Heer 
    Start themamaand  

  VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 14 april 

  Parelklas is op zondag 7 april & 5 mei na afloop van de zangdienst 

 

   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.  

Iets delen op zondag & mededelingen Bulletin  
Mededelingen, getuigenis of andere zaken m.b.t. de eredienst graag voor 
vrijdagavond 18.00 uur melden. Mededelingen voor het bulletin 
uiterlijk tot zaterdag 09.00 uur doorgeven.  
via mail: secretariaat@christengemeentetholen.nl  

Opnamen prediking 
Op christengemeentetholen.nl kan elke preek downloaden/beluisteren of live 
meeluisteren via livestream op de website of cd’s van de erediensten 
bestellen/afhalen (contant s.v.p.) bij de techniekbalie  

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 april 
 

 

 

j Bidstonden  
Elke zondag van 09.50 - 10.00 uur in DOK 11, elke maandag 19.00 - 20.00 uur, 
(niet op 2e Paasdag maandag 22 april) elke woensdag 08.45 – 09.30 uur (niet op 
woensdag 24 april en 1 mei) en elke zaterdag 07.00 – 08.30 uur in lokaal 5  

j Huiskringen 
Komen deze maand samen in week 15 (8-12 april) & 17 (22-26 april)   

j Vrouwenochtend  
Dinsdag 9 & 23 april om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 10.00 
uur. Info: Rebecca  

j Tiener avond 
Zaterdag 13 april om 19.30 uur inloop, aanvang 20.00 uur  

j Jeugd avond 
Zaterdag 13 april om 19.30 uur inloop. Locatie: Colin & Sandra’s place,  
22.00 uur naar huis   

j Fundament studie  
Op donderdag 18 april en 2 mei om 19.45 uur inloop met koffie of thee, aanvang 
is om 20.00 uur 

j Bijbel studie  
Op donderdag 18 april en 2 mei om 19.15 u inloop met koffie of thee, aanvang 
19.30 u. Thema: "Leven & leer van de Here Jezus in het Mattheüs evangelie" 
 

j Goede vrijdag 
Vrijdag 19 april om 19.00 uur vieren we Goede Vrijdag met al onze zintuigen 
 

j Paasviering 
Zondag 21 april om 11.00 uur vieren we Pasen voor het hele gezin met na afloop 
een home made koffietafel  
 

j Christian Athletes Tholen 
Vrijdag 26 april CAT voetballen 19.00/21.00 u kunstgrasveld Tholense boys 

j creamiddag 
Op woensdag 24 april van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen 

j Bootcamp 
Elke zaterdag ochtend sporten van 09.30 tot 10.30 uur.  
En elke woensdag avond van 19.00 tot 20.00 uur 
 
 

Eventuele wijzigingen op de agenda staan altijd op zondag vermeld 
op het Bulletin en op onze website christengemeentetholen.nl 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Laat ons samen bidden 
 

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw 
Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet,  
zal het u in het openbaar vergelden. 
Mattheüs 6:6 HSV 
 
Afgelopen week werd ik bij deze tekst bepaald.  
En ik heb mezelf wat dingen afgevraagd met betrekking tot de Bidstonden en met 
betrekking tot dit stukje wat ik iedere maand schrijf.  
 
Ik heb mezelf afgevraagd, of ik hiermee zo aan de weg timmer of dat ik God 
daarmee in de weg sta. En daarom zou ik jullie willen zeggen dat het nooit mijn 
bedoeling is geweest om mezelf erop te laten voorstaan dat ik zo nodig moest 
bidden of over het gebed moest schrijven.  
Het enige wat mijn verlangen was, is te vertellen hoe goed het is om in het gebed 
dicht bij God te schuilen. Wat er ook gebeurt in het leven (en er gebeurt 
tegenwoordig nogal wat in de levens van broeders en zusters!) het is zo goed en 
zo veilig om het aan God te vertellen.  
Hij hoort, Hij troost en Hij beschermt.  
Hij wil bij ons, bij jou en bij mij zijn!  

Henny 
 
 
 

Boek van de maand - april 
 
Dit is een boek voor al wie hartstochtelijk verlangt naar 
een oplossing voor de menselijke problematiek en een 
eeuwige gerechtigheid. 
Via meer dan 330 verbazingwekkend nauwkeurige 
profetieën spreekt dit boek met een rijke 
verscheidenheid over de beloofde Messias. 
 
Dit boek laat met historische feiten zien dat deze 
profetieën vervuld zijn in Jezus van Nazareth. 
Geen andere godsdienst buiten het christendom kent 
zo’n ondubbelzinnige en onweerlegbare bewijsvoering! 
 
Dit alles is beschreven door een joodse rabbijn  
(Roger Liebi) die vanuit de Tenach laat zien hoe 
onfeilbaar Gods woord is. 
 
Een heerlijke ontdekkingstocht doorheen Gods 
geschiedenis en toekomst. 

Marc 
 



 

 

Weetjes 
 

DE ZON  
Zonder de zon zou je deze bladzijde niet kunnen lezen.  
Niet zozeer omdat je licht nodig hebt, maar omdat alles op aarde afhankelijk is 
van de energie van de zon. De aarde staat op precies de goede afstand: ietsjes 
verder weg en water bevriest, ietsjes dichterbij en water kookt. Op deze afstand 
is vloeibaar water mogelijk, wat essentieel is voor leven. Volgens evolutionisten is 
dat niet altijd zo geweest. De energieproductie van de zon neemt namelijk toe. In 
het verleden was die dus lager. Zó laag zelfs, dat de aarde volgens sommige  
naturalisten één grote sneeuwbal was. Maar volgens diezelfde evolutionisten is  
er al die tijd wel leven op aarde geweest. Zij hebben geen oplossing voor deze  
paradox, maar als de zon en de aarde pas zo'n 6000 jaar bestaan, dan is de  
energieproductie sinds de schepping niet significant gestegen.  
 
BIJENKORF  
Bijen maken in hun nest cellen van aan elkaar grenzende zeshoeken. Dat is niet 
toevallig: op die manier kun je met zo min mogelijk was zo veel mogelijk cellen  
maken waar larven in kunnen opgroeien en voedselvoorraad kan worden 
opgeslagen. De zeshoek is dus heel efficiënt. En niet alleen dat: de constructie is 
ook nog eens heel stevig. Zo stevig zelfs, dat kartonnen zeshoeken worden 
toegepast in lichtgewicht meubels en deuren. Zaag maar eens een oude 
tussendeur of een oud Ikea-tafeltje open. De binnenkant is van karton, maar wel 
in een stevige zeshoekconstructie.  
 
 
WAAROM PLAKT EEN SPIN NIET AAN Z'N EIGEN WEB?  
Dat komt omdat een spin verschillende soorten draden  
maakt. Sommige draden zijn plakkerig (hier blijven de  
insecten aan kleven) en andere draden zijn helemaal  
niet plakkerig.  Daarnaast scheiden spinnenpoten een  
bepaalde olieachtige substantie uit die ervoor zorgt dat  
ze niet goed aan hun eigen kleverige draden plakken.  
Ook hebben ze minuscule haartjes aan hun poten.  
Die kunnen de spinnen bewegen. Hierdoor wordt het  
contactoppervlak tussen de poten en de plakdraden  
tot een minimum beperkt.  
  
DANKBAARHEID IS GEZOND  
In een maatschappij waar je gewend bent geraakt allerlei rechten te hebben,  
lijkt dankbaarheid inmiddels een tamelijk ouderwetse, achterhaalde deugd.  
Toch wijzen onderzoeken al jarenlang uit dat dankbaarheid allerlei  
voordelen met zich meebrengt:  
 
• Dankbare mensen zijn gelukkiger en lijden minder aan stress.  
• Ook slapen ze beter en zijn ze beter in staat met problemen om te gaan.  
• Uit een onderzoek onder ruim duizend scholieren blijkt dat dankbare 
     tieners minder jaloers en depressief zijn, hogere cijfers halen, zich meer    
     sociaal betrokken voelen en tevredener zijn met hun leven.  
 
Wees dus dankbaar en tel je zegeningen!  
 

Overgenomen van WEET.nl 



 

 

 

Roosters april 
 
 

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

Datum  Crèche Bible-Theek Boekentafel 
07-04  Marjolijn -Anja -Wendy Henny Yvonne 
14-04  Mark -Hanneke B -Egbert -Febe  Lida Ina 
21-04  Hanneke J -Dani -Hanneke B Olivier Henny 
28-04  Ruth -Esther -Ron -Rebecca Anita Maria 
05-05  Mark -Marjolijn -Marja -Febe Henny Yvonne 

      
 

Datum Welkomstteam Praatjestafel Collecteren 
07-04 Lavina & Ina Rebecca Theo & Jordi 
14-04 Jaap & Tineke  Leida Erwin & Wim 
19-04 Margaret & Theo Goede vrijdag   
21-04 Marcel & Erwin         Pasen Margaret Ton & Jeroen 
28-04 Lavina & Ina Tonny Jaap & Jasper 
05-05 Jaap & Tineke  Rebecca Theo & Jordi 

 

Datum Beamer 

 

Geluid 

 

07-04 Olivier Zefanja 
14-04 Ton Theo 
19-04 Goede Vrijdag  
21-04 Zefanja  Pasen  
28-04 Job Olivier 
05-05 Olivier  

 

Week Datum Poetsploeg 

15 8-12 april Elly -Karin -Adrian & Maria 
16 15-19 april Ruth -Willem -Jedidjah -Liesbet 
17 22-26 april Margreet -Angelique -Jacqueline -Tonny 
18 29-4 / 3 mei Dirk 
19 6-10 mei Ties/Naomi -Jannie -Rebecca 

Poetsers: werkzaamheden in het poets schrift vermelden, bedankt! En gebruik de poetsapp. 

 

Datum Koffiedienst      Inschenken & opruimen  
07-04  Rien & Luciënne  

14-04  Rebecca & Martine 
 

21-04  Bert & Lies    Pasen  

28-04  André & Ruben  

05-05   Hanneke B & Conja  

   

Als je niet kunt, dan graag op tijd ruilen met iemand anders 



 

 

Gebed voor mijn kinderen 
 

I k  l e g  d e  n am e n  v a n  m i j n  
k i n d e r e n  i n  uw  h a n d e n .  

G r a v e e r  G i j  z e  d a a r i n  m e t  
o n u i t w i s b a a r  s c h r i f t .  

D a t  n i e t s  o f  n i e m an d  z e  
m e e r  o o i t  d a a r u i t  k a n  b r a n d e n ,  
o o k  n i e t  a l s  s a t a n  z e  s t r a k s  

a l s  d e  t a rw e  z i f t .  
 

H o u d t  G i j  m i j n  k i n d e r e n  v a s t ,  
a l s  i k  z e  l o s  mo e t  l a t e n  
e n  l a a t  a l t i j d  Uw  k r a c h t  

b o v e n  h u n  zw ak h e i d  s t a a n .  
G i j  w e e t  h o e  ma t e l o o s  

d e  w e r e l d  h e n  z a l  h a t e n ,  
a l s  z i j  n i e t  i n  h e t  s c h ema  
v a n  d e  w e r e l d  z u l l e n  g a a n .  

 
I k  v r a a g  U  n i e t  m i j n  k i n d e r e n  

e l k  v e r d r i e t  t e  s p a r e n ,  
m a a r  w e e s  G i j  w e l  h u n  t r o o s t ,  
a l s  z e  e e n z a am z i j n  e n  b a n g .  

W i l  om  Uws  n a am s  w i l ,  
h e n  i n  Uw  v e r b o n d  b ew a r e n ,  

e n  l a a t  z e  n o o i t  v a n  u  v e r v r e emd e n ,  
n o o i t ,  h u n  l e v e n  l a n g !  

 
I k  l e g  d e  n am e n  v a n  m i j n  
k i n d e r e n  i n  Uw h a n d e n .  

Am e n .  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Rooster 

Datum 
7 

april 

14 

april 

21 

april 

28 

april 

5 

mei 

12 

mei 

 Maaltijd 

van de Heer 

 
Pasen  

Maaltijd 

van de Heer 

 

       

Groep 1-2 Sandra Jannie Luka Margaret Sandra Jannie 

 Anneke Ruben Marinda Thijmen Anneke Ruben 

 Rachel Adriana Topagna Iza Rachel Adriana 

 Sara    Sara  
 

      

Groep 3-4 Wim Jaccoline Petra Sandra Wim Sandra 

 Renske Silvia Renske Colin ? Colin 

   Bram Arjon   
 

      

Groep 5-6 Selina Cees  Marco Rudi Selina 

 Angelique Barendine  Mark Anke Angelique 

       

Groep 7-8 Adrian Jessica  Salome Lies Adrian 

 Maria Jedidjah  Mae Alev Maria 

    Shannon   

       

Dinsdag 16 april toerustingsavond!! 
 

     Wietske Noordzij neemt ons die avond mee in het thema 

'wat als het niet lekker loopt...' We verwachten jullie 

allemaal om 19.30 uur en zorgen voor wat lekkers 

uiteraard. Lukt het niet om er bij te zijn, wil je je aub dan 

afmelden bij Maria? Anders tot ziens op 16 april a.s. 



 

 

Nieuws uit Angola 
 
Hallo beste lezers, 
 
Wist u dat… 
… de Christengemeente Tholen een ‘zendeling van de maand’ heeft? 
… Petra Jobse zendelinge van de maand april is! 
… Petra in april op verlof naar Nederland komt? 
… Petra’s thuisfrontteam ook een facebookpagina heeft  
   ‘Thuisfrontteam Petra in Angola’ waarop regelmatig iets gepost wordt. 
… je deze facebookpagina mag stalken! En je zo op de hoogte gehouden wordt,  
   bijvoorbeeld wanneer Petra’s presentatie is! 
 
Misschien wist je dat nog niet.  
Of misschien weet je helemaal niet wie Petra Jobse is of wat ze doet?  
 
Dan stellen we haar graag aan jullie voor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Petra Jobse is geboren in Rilland en uiteindelijk in Tholen gaan wonen.  
Ze is lid van de Christengemeente Tholen en ze heeft onder andere een 
jongerenreis helpen organiseren waarbij een groep jongeren uit de 
Christengemeente in Napels ging helpen met het opknappen van een school. 
 
In 2004 is Petra naar Angola gegaan om daar als verpleegkundige via Medair te 
helpen. Angola was en is nog steeds helemaal kapot door een 40 jaar lange 
burgeroorlog. Het land is heel rijk, maar die rijkdom zit bij een klein percentage 
van de bevolking. Door de lange oorlog was er veel angst, maar ook veel 
onwetendheid over bijvoorbeeld hygiëne, waardoor er veel problemen zijn en 
kinderen vaak de leeftijd van 5 jaar niet halen.  
Medair ging op een gegeven moment weg uit Angola, want het land moest zelf 
leren voor zijn mensen te zorgen, maar Petra bleef!  
 
Petra wil graag een schakeltje zijn voor mensen met weinig kansen, om hen 
verder te laten groeien, zodat ze uit de cirkel van armoede en honger kunnen 
komen en ze mogen ervaren dat ze waardevol zijn voor God. Ze wil Gods liefde 
delen aan kwetsbare vrouwen en jongeren in Angola door naast hen te staan, 
praktische hulp te bieden, met ze mee te denken en met hen samen hun gaven te 
ontdekken, waardoor ze kunnen ontwikkelen zoals God dat bedoeld heeft. 
Ondertussen heeft ze Sosa leren kennen (vlinders!) en is ze verhuisd naar Huambo 
zodat ze hem beter kan leren kennen en ze meer tijd met elkaar kunnen 
doorbrengen. Op het moment is ze daar vooral bezig met trainingen geven, veel 
aan (jonge) moeders met kinderen over voeding en hygiëne. Ze vertelt de mensen 
ook over soja en legt uit dat soja zoveel meer eiwit bevat.  
Dit is echt een oplossing voor de ondervoeding daar! Ook wil de organisatie “Hope 
for our Sisters”, waarmee ze eerder werkte met het fistulaproject in Lubango, 
dat het preventieprogramma ook in Huambo wordt opgezet.  
Petra is daar volop mee bezig.  
 
Petra staat er gelukkig niet alleen voor.  
Haar thuisfrontteam in Nederland wil zorgdragen voor het welzijn van Petra en 
haar ondersteunen in haar werk. Daarbij is het heel belangrijk dat wij een 
brugfunctie hebben van Petra naar jullie; haar thuisfront!  
We helpen Petra met praktische zaken, maar ook heel persoonlijk door onder 
andere gebed.  
Dus voor vragen kun je terecht bij: Daniëlle , Jessica , Marco & Conny , Hanneke , 
Martine , Nel  en Ad & Vrouwke  (gemeente Steenbergen) of mail naar: 
penningmeester@petrainangola.nl.  
 

Of kijk even op onze facebookpagina natuurlijk! Reacties vinden      we leuk 😊 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Heeft u kopij in te leveren? 
Dan graag uiterlijk op zondag 28 april 2019 
Dankjewel 


