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 mei 2019
Van de redactie
De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 2 juni 2019. Daarom verzoeken wij u
vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 26 mei 2019 voor de maand juni
in te leveren bij email adres: secretariaat@christengemeentetholen.nl

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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T he ma avond & Gospel optreden
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Petra geeft een presentatie

Een gelijkenis
De gereedschappen van de Timmerman waren in conferentie.
Broeder Hamer was voorzitter. De vergadering deelde hem mee dat hij maar beter
kon vertrekken, omdat hij veel te luidruchtig was. Maar hij zei: 'Als ik deze
werkplaats moet verlaten, dan moet broeder Boortje ook verdwijnen. Hij is zo
onbetekenend, dat hij heel weinig indruk maakt.' Broeder Boortje stond op en zei:
'Goed, maar broeder Schroef moet ook gaan. Je moet hem maar ronddraaien en
nog eens ronddraaien om hem ergens te krijgen.' Toen zei broeder Schroef: 'Als u
dat werkelijk wilt, zal ik gaan, maar dan moet broeder Schaaf ook verdwijnen. Hij
werkt maar aan de oppervlakte, daar zit geen diepte in.' Daarop antwoordde
broeder Schaaf: 'Als ik me terugtrek, dan moet broeder Duimstok hetzelfde doen,
want hij is altijd bezig anderen te meten, alsof alleen hijzelf maar juist is.' Broeder

Duimstok beklaagde zich op zijn beurt over broeder Schuurpapier: 'Hij is veel te
ruw en hij is altijd tegen de draad in.'
Terwijl de discussie nog volop aan de gang was, kwam de Timmerman van Nazaret
de werkplaats binnen. Hij trok zijn werkkleed aan en ging naar de werkbank om
een tafel te maken. Hij gebruikte de zaag, de schaaf, de hamer, het schuurpapier,
het boortje, de schroef en alle andere gereedschappen. Aan het einde van de dag
was de tafel klaar.
Toen stond broeder Zaag op en zei: 'Broeders ik heb gemerkt dat wij allemaal
medewerkers van God zijn.' Alle kritiek in deze gelijkenis mocht op zichzelf waar
zijn, maar toch kon de Meester hen allen gebruiken. Ieder werd gebruikt voor het
doel waartoe hij bestemd was. De schaaf werd niet als hamer gebruikt, noch de
schroef als duimstok.
Wij gedragen ons vaak net zo als de gereedschappen in deze gelijkenis. Wij maken
ons druk over anderen, omdat zij de dingen niet doen op de manier waarop wij
denken dat zij het moeten doen. Laten we toch voorzichtig zijn met het afkeuren
van de gereedschappen van God.
Laten wij in nederigheid de ander uitnemender achten dan onszelf
(Filippenzen 2:3)

Erediensten Æ (heb je even voor) mei
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:

05-05 Jan Kees de Feijter Maaltijd van de Heer
Æ H e b j e ev en v o or MIJ
Æ E c ht c on t act m a ak t m e b lij

12-05 Dirk Lemmens
19-05 André Wisse

Æ De el j e li efd e m et m ij
30 minuten na afloop van de dienst presentatie Petra Jobse

26-05 Colin Harmsen vd Vliet Æ H e b j e e ve n v o or h en
Donderdag

30-05 Sander Bruins Slot

Hemelvaartviering om 10.30 uur

02-06 Jaap Snoep

Maaltijd van de Heer

VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 19 mei
Parelklas is op zondag 5 mei & 2 juni 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 Æ (heb je even voor) mei
Æ Bidstonden
Elke zondag van 09.50 - 10.00 uur in DOK 11, elke maandag 19.00 - 20.00 uur,
elke woensdag 08.45 – 09.30 uur en elke zaterdag 07.00 – 08.30 uur in lokaal 5

Æ Huiskringen

Komen deze maand samen in week 19 (6-10 mei) & 21 (20-24 mei)

Æ Vrouwenochtend
Dinsdag 7 & 21 mei om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 10.00
uur. Info: Rebecca

Æ Tiener avond

Zaterdag 11 mei 17.30 uur inloop, en 25 mei om 19.30 uur inloop.

Æ Jeugd avond
Zaterdag 11 mei en 25 mei om 19.30 uur inloop.
Locatie: Colin & Sandra’s place, 22.00 uur naar huis

Æ Thema avond

Op donderdag 16 mei om 19.45 u inloop met koffie of thee, aanvang 20.00 u.
Thema: Æ 'het kinder, tiener en jeugdwerk' Meer info op de volgende pagina

Æ Thools mannenontbijt

Zaterdag 18 mei in de Oesterschelp van 08:00 – 10:00 uur, inloop 07:45.
Meld je even aan, dan kopen we beter in: thoolsemannen@zeelandnet.nl

Æ Zanguurtje in Ten Anker
Zondag 19 mei 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

Æ Christian Athletes Tholen

Vrijdag 31 mei CAT voetballen 19.00/21.00 u kunstgrasveld Tholense boys

Æ crea middag
Op woensdag 29 mei van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen

Æ Hemelvaartsdag

Donderdag 30 mei om 10.30 uur vieren we Hemelvaart met een korte eredienst

Æ 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

Æ Uitnodiging Æ
Beste gemeenteleden, oftewel: beste broers en zussen 😊,
Hoera, het is MEI! Ook dit jaar organiseren we weer een gemeente brede
themamaand waarin we allerlei thema's behandelen. Beginnend bij je relatie met
God tot echt contact met elkaar, van dienen in de gemeente tot klaar staan voor
onze naasten (ver weg en dichtbij). We hebben er ontzettend veel zin in!
Tijdens het brainstormen en voorbereiden kregen we het op ons hart om een
avond te organiseren in de gemeente over het

k i nd er , ti en er en je u gd werk . O p d ond er da g 1 6 m ei staat deze avond gepland.
Vanaf 19.30 staat de koffie en thee klaar en om 19.45 starten we.
Wil je graag weten wat we bij de Parelkids doen en vooral waarom we dat doen?
Of wil je een keer achter de schermen kijken bij het tiener en jeugdwerk van de
gemeente? Nieuwsgierig naar wat het Kinder en Jeugdpastoraat is?
Of wil je meer bidden voor de volgende generatie en wat we voor hen organiseren
in de gemeente? Van harte welkom!
Deze uitnodiging geldt niet alleen voor ouders en opvoeders. Maar ook zeker voor
gemeenteleden die meer willen weten over het werk. En daarbij misschien willen
helpen binnen de teams. Er zijn namelijk, per ingang van het nieuwe seizoen,
echt een aantal helpende handen nodig. Gemeenteleden die vanuit hun relatie
met God willen uitdelen onder de kinderen/tieners/jeugd in onze gemeente. We
willen samen bouwen aan een sterke generatie die weten wie God is, wat er
staat in Zijn Woord en hoe dit handen en voeten kan krijgen in het dagelijks
leven.
Tot ziens op 16 mei a.s.! Groetjes namens het hele team, Salome

Optreden Greatly Blessed
Op zaterdag 1 juni 2019 zal gospelformatie Greatly Blessed een optreden
verzorgen in de hervormde kerk (Johannes de Doperkerk) aan de Ring 10 in Oud
Vossemeer. Deze avond wordt georganiseerd door verschillende kerken van Oud
Vossemeer. Greatly Blessed is een gospelformatie van 12 zangers en een band.
Het repertoire wat Greatly Blessed ten gehore brengt, ligt verankerd in de Southern
Gospel, eigentijdse Amerikaanse Gospel in de stijl van de Gaither Vocal Band.
De liederen die zij zingen zullen in een boekje vertaald zijn en bij de ingang worden
uitgereikt.
De toegang is gratis. Kaarten kunt u reserveren via truetickets.nl
Er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten. Kerk open om 19 uur.
Start concert 19:30 tot omstreeks 22:15 uur.
Tijdens de pauze is er koffie, thee en frisdrank verkrijgbaar.
Heeft u zin en tijd om aan de organisatie mee te werken neem dan a.u.b. contact
op met Ria van der Lugt via 06 819 279 68 of email: vanderlugtria@gmail.com
Laten we er samen een geslaagde en mooie avond van maken.

Samen Beter Bouwen
Dit najaar zal in onze gemeente de cursus
Samen Beter Bouwen van start gaan. Misschien
klinkt deze naam je nog niet zo bekend in de oren.
Daarom willen we je graag vooraf wat informatie geven.
Binnen onze gemeente zijn we rijk aan mensen die specifieke gaven hebben.
Daar zijn we heel blij mee, maar… deze worden lang niet altijd vruchtbaar
gemaakt. Mede omdat we van onszelf en van elkaar soms nauwelijks weten hoe
God ons heeft gemaakt.
Paulus schetst in 1 Korintiërs 12 de gemeente als een Lichaam waarin ieder een
unieke plaats inneemt. En waarin iedereen even waardevol is, ondanks de
verschillen die er zijn tussen een “hand” en een “voet”.
De cursus Samen Beter Bouwen is een hulpmiddel om te ontdekken wat de unieke
kenmerken van ieder persoonlijk zijn. En om te onderzoeken hoe we die het beste
kunnen gebruiken binnen onze persoonlijke situatie en beschikbare tijd.
Zo kan SBB een bijdrage leveren aan gavengericht werken in de gemeente.
Gedurende de vijf bijeenkomsten zullen we aan de hand van de Bijbel meer zicht
krijgen op de manier waarop de kerkelijke gemeente functioneert. Maar ook wat
onze betrokkenheid en onze rol is of zou kunnen zijn in het geheel. Met behulp van
enkele testjes zullen we ook ontdekken wat ons eigen interessegebied, onze
ervaringen, onze geestesgave(n) en onze stijl van werken is.
Naast een gedeelte waarin gedoceerd wordt, is er iedere avond ook tijd ingeruimd
om in kleine groepjes door te praten. De cursus is niet bedoeld voor een specifieke
groep mensen in de gemeente, maar interessant en toepasbaar voor ieder die wil
groeien in zijn geloof. De ene avond bouwt op de andere voort; het is dus de
bedoeling dat je alle vijf de avonden aanwezig bent wanneer je je aanmeldt
hiervoor.
Te zijner tijd ontvang je nog meer informatie van ons, maar we zouden je willen
aanmoedigen om de volgende donderdagen alvast te reserveren in je agenda:
5 september
19 september
3 oktober
14 november
28 november
Om 19.30 uur inloop
met koffie,
aanvang is 19.45 uur.

Rooster
Datum

5
mei

12
mei

19
mei

26
mei

Maaltijd
van de Heer

30
mei

2
juni

Donderdag
Hemelvaart

Maaltijd
van de Heer

Sandra
Anneke
Rachel
Sara

Jannie
Ruben
Adriana

Luka
Marinda
Topagna

Margaret
Thijmen
Iza

Groep 3-4

Wim
?

Sandra
Colin
Arjon

Jaccoline
Silvia

Petra
Renske
Bram

Sandra
Colin
Arjon

Groep 5-6

Rudi
Anke

Rudi
Anke

Selina
Angelique

Groep 7-8

Lies
Alev

Groep 1-2

Selina
Barendine
Angelique
Cees
Adrian
Maria

Jessica
Jedidjah

Salome
Mae
Shannon

?
?

?
?

Jannie
Ruben
Adriana

Lies
Alev

Boek van de maand mei
Rosenberg schrijft over het algemeen zeer
gedetailleerd en spannend. In dit boek, dat
meer indrukwekkend dan spannend is,
overtreft hij zichzelf.
We maken kennis met Jacob Weisz, die
ternauwernood aan de Duitsers weet te
ontsnappen, maar wel moet aanhoren hoe
zijn ouders worden gefusilleerd op
verdenking van bescherming van zijn oom
Avi. In wanhoop gaat hij op zoek naar zijn
oom, via wie hij bij het verzet komt. Hij
helpt onder andere een groep joden
bevrijden uit een trein die op weg gaat naar
een concentratiekamp. Maar de bevrijding
loopt niet zoals gepland en hij kan niet
anders dan zich laten insluiten in de trein,
waardoor hij in Auschwitz terechtkomt. Hij
neemt dan noodgedwongen de naam aan van
een van de joden die wel is ontsnapt.
Tonny

Roosters Æ (heb je even voor) mei
Mocht je onverhoopt niet kunnen, zorg dan tijdig voor een vervanger voor jou taak
Datum
05-05
12-05
19-05
26-05
30-05
02-06

Crèche

Bible-Theek

Boekentafel

Mark -Marjolijn -Marja -Febe
Egbert -Ruth -Wendy -Rebecca
Marja -Hanneke B -Esther
Conny -Anja -Marjolijn -Jelle
?
Dani -Hanneke J -Ruth

Henny
Lida
Olivier
Anita
Gesloten
Henny

Yvonne
Ina
Henny
Maria
Gesloten
Yvonne

Praatjestafel

Collecteren

Datum
05-05
12-05
19-05
26-05
30-05
02-06

Welkomstteam
Jaap & Tineke
Margaret & Theo
Marcel & Erwin
Lavina & Ina
Jaap & Tineke
Margaret & Theo

Rebecca
Leida
Margaret
Tonny
Rebecca
Leida

Datum
05-05
12-05
19-05
26-05
30-05
02-06

Beamer

Geluid

Olivier
Ton
Zefanja
Job
?
Olivier

Zefanja
Theo
Theo
Zefanja
Theo
Olivier

Week
19
20
21
22
23

Datum
6-10 mei
13-17 mei
20-24 mei
27-31 mei
3-7 juni

Theo & Jordi
Erwin & Wim
Ton & Jeroen
Theo & Jasper
Jaap & Jordi
Wim & Jeroen

Poetsploeg
Ties -Jannie -Rebecca -Anneke
Elly -Karin -Adrian & Maria
Ruth -Liesbet -Jedidjah -Willem -Nel v W
Tonny - Jacqueline - Margreet - Angelique
Dirk

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
05-05
12-05
19-05
26-05
30-05
02-06

Koffiedienst

Inschenken & opruimen

Hanneke B & Conja
Rien & Luciënne
Rebecca & Martine G
Bert & Lies
André & Ruben
Hanneke B & Conja
Heb je opmerkingen of vragen over de koffiedienst? Bel Luciënne

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

Daniel

