
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 juni 2019 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 7 juli 2019. Daarom verzoeken wij u vriendelijk de 
door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 30 juni 2019 voor de maand juli & augustus in te 
leveren: 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 
 
 

Inhoud van de Parelvisser 
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AIA 2019 
 
Dit jaar zal er GEEN AIA zijn in Tholen. 
Het is niet gelukt om op tijd een compleet team te hebben.  
Het is hierdoor niet mogelijk om de AIA sportweek op een goede 
manier te laten draaien. 
Hoewel we al jaren ervaren dat AIA een top event is voor de jeugd in 
en op Tholen moeten we niet getreurd zijn om het niet doorgaan dit 
jaar. Laten we vooral bidden dat er een groep actieve en 
gemotiveerde jongeren zal opstaan die tot eer van God aan de slag 
gaat en die bereid is het evangelie te delen. 
Laten wij ook als gemeente onze verantwoordelijkheid op ons nemen 
en de jeugd tot een voorbeeld zijn. Het is goed om met elkaar over 
Jezus te spreken en het is nog mooier als we dat kunnen doen met 
de mensen die Hem nog niet kennen. 
 
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met 
Jan-kees  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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: 

 02-06  Jaap Snoep Maaltijd van de Heer  

 09-06  Dirk Lemmens Pinksteren 

 16-06  André Wisse Zondag voor de lijdende kerk  

23-06  Willem Wouters      

 30-06  Peter Grabijn  Doopdienst & BBQ 10.00 u 

 07-07  Jan Wisse  Maaltijd van de Heer  

  

  VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 16 juni 

  Parelklas is op zondag 2 juni & 7 juli 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. 
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 € 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  juni  

i Bidstonden  
Elke zondag van 09.50 - 10.00 uur in DOK 11, elke maandag 19.00 - 20.00 uur 
(niet op maandag 10 juni 2e Pinksterdag), elke woensdag 08.45 – 09.30 uur en 
elke zaterdag 07.00 – 08.30 uur in lokaal 5  

i Huiskringen 

Komen samen in week 23 (3-7 juni) & 25 (17-21 juni) & 27 (1-5 juli) afsluiting 

i Vrouwenochtend  

Dinsdag 4 & 18 juni om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 10.00 uur. 
Dinsdag 2 juli gezellige afsluiting Info: Rebecca.  

i DOOP studie  
Op donderdag 20 juni om 19.15 u inloop met koffie of thee, aanvang 19.30 u.  

i Fundament studie  
Op donderdag 13 & 27 juni afsluiting om 19.45 uur inloop met koffie of thee, 
aanvang is om 20.00 uur 

i Bijbel studie  
Op donderdag 13 & 27 juni afsluiting om 19.15 u inloop met koffie of thee, 
aanvang 19.30 u. Thema: "Leven & leer van de Here Jezus in het Mattheüs evangelie" 

i Tiener avond 

Zaterdag 22 juni afsluiting seizoen. 

i Jeugd avond 

Zaterdag 22 juni afsluiting seizoen.   

 i Zanguurtje in Ten Anker 

Zondag 23 juni is er in het zorgcentrum ‘Ten Anker’ weer een zanguurtje voor de 
bewoners. Tijd: 15.00 tot 16.00 uur. Na afloop is er koffie en thee.  
Wil je meehelpen, meld je dan bij Tineke  

i creamiddag 

Op woensdag 26 juni van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen 

i Christian Athletes Tholen 

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

i Doopdienst & BBQ 

Zondag 30 juni is er een doopdienst met aansluitend een BBQ, aanvang 10.00 u. 

i 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 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op vrijdag 21 juni organiseren we weer een nacht van gebed voor de 
vervolgde kerk wereldwijd. 
 
Van 22.00 uur tot ca. 02.30 uur is de Oesterschelp open voor iedereen 
die mee wil bidden voor onze broeders en zusters in nood. 
 
Tijdens het programma wordt aan de hand van filmpjes, verhalen en 
concrete gebeds-punten, gebeden voor onze vervolgde geloofsgenoten 
uit diverse landen. 
 
In meer dan 250 kerken in Nederland, Vlaanderen, Aruba en Suriname 
komen duizenden christenen samen om eenparig te bidden. 
 

Kom jij ook?  
 
Al maak je maar een deel van deze avond mee, je bent hartelijk welkom. 
Ga gewoon naar huis als het te laat voor je wordt, kun je niet op tijd 
komen, val maar in wanneer je kunt. We beginnen te bidden om 22.00 
uur. Op 24.00 houden we een half uur pauze met soep en een broodjes, 
waarna we het gebed voortzetten tot ca. 2.30 uur.  
 
Iedereen die al eerder zo'n gebedsnacht heeft meegemaakt is diep 
getroffen en enthousiast om mee te doen. Ik zou zeggen: wat houd je 
tegen. Een paar uur slaap opofferen is een vorm van vasten, vast mee 
voor hen die snakken naar gemeenschap met broeders en zusters maar 
er niet toe in staat zijn. 

 



 

 

Wat is een christen?  
 
Als je kijkt naar alle verschillende mensen die zichzelf christen noemen, dan zou 
je in de war kunnen raken over die benaming.  
 
Soms wordt de term 'christen' gebruikt om een persoon aan te duiden die goed 
probeert te leven of die regelmatig naar een kerk gaat. Er wordt ook wel gedacht 
dat zo iemand tot een bepaalde politieke stroming behoort.  
 
De eerste keer dat er sprake was van 'christenen', lezen we in de Bijbel. "Het was 
in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd" 
(Handelingen 11 :26, NBV).  
 
De mensen die geloofden dat Jezus God was, kozen er ook voor om te leven zoals 
Hij. Het resultaat was dat een groep mensen in Antiochië de volgelingen van jezus 
wat plagend gingen aanduiden met zijn titel 'Christus'.  
 
De term 'christen' is minder belangrijk dan de geestelijke waarheid die het 
illustreert.  
 
Christenen weten dat God van hen houdt. Ze erkennen dat hun rebellie hen van 
God heeft gescheiden. Dit noemt de Bijbel 'zonde'.  
Ze weten dat Christus naar de aarde gekomen is om te sterven en op te staan en 
zo vergiffenis mogelijk te maken.  
Christenen zijn ingegaan op Gods aanbod door te besluiten niet langer voor zichzelf 
te leven, maar God toe te staan hun te veranderen en te worden zoals Hij heeft 
bedoeld.  
 
Veel mensen denken dat ze op een bepaalde manier moeten gaan leven als ze 
christen willen worden. De Bijbel laat zien dat het niet om een bepaald gedrag 
gaat, maar om een besluit om in te gaan 
op Gods aanbod van vergeving.  
 
"Door zijn genade bent u nu immers gered, 
dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet 
aan uzelf; het is een geschenk van God en 
geen gevolg van uw daden, dus niemand 
kan zich erop laten voorstaan". Efeziërs 
2:8-9 NBV  
 
Het is wel zo dat mensen anders gaan 
leven als ze christen worden. Dat komt 
omdat een relatie met God andere mensen 
van hen maakt. Mensen hebben allerlei 
redenen om goed te doen. Maar een 
christen doet het in de eerste  
plaats uit liefde tot God.  
 
Door Evangeline Virgo (de Uitdaging) 



 

 

Boek van de maand juni 
 

 
Laat ons samen bidden 

 

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat 
wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen.  En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het 
denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. 
Romeinen 8:26-27 HSV 
 
Dit vind ik iedere keer weer een geweldig tekstgedeelte.  
God draagt ons op om te bidden, maar Hij weet heel goed dat wij daar niet op 
een goede manier toe instaat zijn. Daarom geeft Hij naast de opdracht, in Zijn 
oneindige liefde, ons ook de mogelijkheid om te bidden, om te communiceren 
met Hem. Hij geeft ons Zijn eigen Geest om onze zwakheid te hulp te komen.  
 
Als ik bid mag ik me dus realiseren dat God zelf door mij heen bidt.  
Dat is een gedachte die zo groot is en zo overweldigend, dat alleen die 
wetenschap mij er al toe dringt om in gebed tot Hem te gaan.  
Een gesprek is al een vorm van gemeenschap, maar gebed gaat daar dus nog 
bovenuit.  
Gods Geest in mij die mij leert om met God te spreken.  
Hoe geweldig kan het Zijn! 

 Henny 



 

 

 
 
 

 Rooster 

Datum 
2 

juni 
9 

juni 
16 

juni 
23 

juni 
30 

juni 
7 

juli 
 Maaltijd 

van de Heer 
Pinksteren   

Doopdienst 
& BBQ 

Maaltijd 
van de Heer 

       

Groep 1-2 Jannie Sandra Luka Margaret Sandra start 

 Ruben Anneke Marinda Thijmen Anneke van 

 Adriana Rachel Topagna Iza Rachel vakantie 

  Sara   Sara rooster 
 

      

Groep 3-4 Sandra Wim Jaccoline Petra Sandra start 
 Colin ? Silvia Renske Colin vakantie 

 Arjon   Bram Arjon rooster 
 

      

Groep 5-6 Selina Barendine Marco Rudi groep vakantie 

 Angelique Cees Mark Anke 5 tot 8 rooster 

       

Groep 7-8 Adrian Lies Jessica Salome blijft start 
 Maria Alev Jedidjah Mae in de vakantie 

    Shannon dienst rooster 

       

 

 

Zondag 2 juni lunch en Parelkids overleg ½ uur na afloop dienst 

 

 

 

Alle parelkidsleiding: 

 

Wil je zo spoedig mogelijk doorgeven  

(secretariaat@christengemeentetholen.nl)  

wanneer je in de maanden juli en augustus  

op vakantie bent of niet. 

Het gaat om deze data:  

7 juli, 14 juli, 21 juli, 28 juli, 4 augustus & 11 augustus  

18 augustus is start zondag met kennismaken en spelletjes 
 



 

 

Roosters juni 
 

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

Datum  Crèche Bible-Theek Boekentafel 
02-06  Dani -Hanneke J -Ruth -Febe Henny Yvonne 
09-06  Ron -Wendy -Hanneke B  Gesloten Gesloten 
16-06  Esther -Ruth -Conny Olivier Henny 
23-06  Hanneke B -Marja -Dani -Rebecca Anita Ina 
30-06  Wendy -Ron -Marjolijn -Jelle Gesloten Gesloten 
07-07  Mark -Conny -Esther -Febe  Henny Yvonne 

       

Datum Welkomstteam Praatjestafel Collecteren 
02-06 Margaret & Theo Leida Ton & Jeroen 
09-06 Marcel & Erwin    Margaret Erwin & Wim 
16-06 Lavina & Ina Tonny Jaap & Jasper 
23-06 Jaap & Tineke  Rebecca Ton & Jordi 
30-06 Margaret & Theo Leida Theo & Jeroen 
07-07 Marcel & Erwin    Margaret Erwin & Wim 

 

Datum Beamer 

 

Geluid 

 

02-06 Zefanja Olivier 
09-06 Ton ? 
16-06 Olivier Zefanja 
23-06 Zefanja Theo 
30-06 Job Olivier 
07-07 Ton Zefanja 

 

Week Datum Poetsploeg 

23 3-7 juni Dirk 
24 10-14 juni Ties -Jannie -Rebecca -Anneke 
25 17-21 juni Elly -Karin -Adrian & Maria 
26 24-28 juni Ruth -Liesbet -Jedidjah -Willem  -Nel v W 
27 1-5 juli Tonny - Jacqueline - Margreet - Angelique 

Neem contact op met Els als je iets in de voorraad mist.  
Poetsers: werkzaamheden in het poets schrift vermelden, bedankt! En gebruik de poetsapp. 

 

Datum Koffiedienst      Inschenken & opruimen  
02-06 Hanneke B & Conja  

09-06 Rien & Luciënne  

16-06 Rebecca & Martine G  

23-06 Bert & Lies  

30-06 André & Ruben  

07-07 Hanneke B & Conja      

   

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



 

 

Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren  
toorn aan. (Spreuken 15:1)  
 

Hulp voor wie woedend is  
 
De eerste manier om iemand die woedend is te helpen is ervoor zorgen dat er in 
zijn of haar omgeving geen woedende woorden gesproken worden. Bitse woorden 
leiden tot meer woede. Sterker nog, één enkel krenkend woord kan een vonk zijn 
die een gloeiend vuur of razernij aanwakkert. Het woord krenken betekent pijn  
doen, beledigen. Als we ruziemaken kunnen onze woorden twee behoorlijk 
uiteenlopende bedoelingen hebben. We kunnen spreken om gewoon de waarheid 
boven tafel te krijgen (die pijnlijk kan zijn om te horen), of we kunnen expres 
woorden kiezen die pijn doen, zodat de ander zich dom of slecht gaat voelen. 
Natuurlijk zeggen we tegen onszelf en tegen anderen dat het het eerste motief is 
dat ons drijft, maar gewoonlijk is het het laatste. En één scherp woord kan een 
relatie kapotmaken en een muur van bitterheid optrekken die jaren overeind blijft 
staan, of een leven lang.  
 

Het vriendelijke antwoord daarentegen betekent geduldig en tactvol spreken, zo 
positief mogelijk, en altijd heel rustig. Een van de beste manieren om iemand die 
woedend is geduld te leren is ervoor zorgen dat hij of zij omringd wordt door 
geduldige mensen. Een vriendelijk antwoord moet beslist waar zijn (Efeziërs 4:15) 
maar ook merkbaar betrokken en zonder kwade wil.  
 

Wanneer was het voor het laatst dat jij ruzie had?  
Wat waren je motieven? Sprak je vriendelijke woorden?  
 

PERSPECTIEF  
Een tweede manier om iemand die woedend is te helpen is door hem een nieuw 
perspectief op wraak te geven. Iemand die woedend is probeert met iemand af te 
rekenen vanwege iets wat hemzelf of iemand anders is aangedaan.  
Daarvoor moet je je in moreel opzicht beter voelen dan de ander; als je woedend 
bent zeg je tegen jezelf dat jij nooit zou doen wat die ander gedaan heeft.  
Je hebt het gevoel dat het daarom gerechtvaardigd is om die ander te beledigen of 
pijn te doen.  
 

Spreuken 20:22 zegt in plaats daarvan tegen wie woedend is dat alleen God in  
moreel opzicht zo goed is dat hij wraak mag oefenen. God weet alles wat  
er in het hart van zo iemand omging en wat hij of zij verdient. Jij niet.  
 

God alleen is heilig - alleen hij 'zou nooit doen wat die ander gedaan heeft' - en  
heeft dus het recht om een oordeel uit te spreken. Jij niet.  
Ook heeft God de macht om dat op zo'n moment en op zo'n manier te doen dat het 
bij die ander berouwen bekering teweegbrengt (Romeinen 2:4). Jij niet.  
 

Als jou echt onrecht aangedaan is, zal de HEER u verlossen (20:22, Herziene Staten 
vertaling). Dat hoef je niet zelf te doen.  
 

Is er in jouw leven iemand die je maar moeilijk kunt vergeven?  
Komt dat doordat je het gevoel hebt dat jij het in moreel opzicht beter doet?  
 
Tim Keller – Spreuken dagboek 



 

 

 

 
 


