
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 september 2018 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 7 oktober 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 
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De rebel in ons 
 
HSV Romeinen 7:7-13 
Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet 
hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat 
begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren. Maar de zonde heeft door 
het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht, want 
zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod 
kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod, dat 
tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde 
heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo 
is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede 
de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet! Maar de zonde heeft – opdat zij als 
zonde zichtbaar zou worden – door het goede voor mij de dood teweeg gebracht, opdat 
door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. 

 
Bijbel in gewone taal Romeinen 7:7-13 
Moeten we de conclusie trekken dat de wet en de zonde hetzelfde zijn? Nee, natuurlijk 
niet! Maar het zit zo: Door de wet leerden de mensen wat zonde is. Want de wet 
verbiedt alle verkeerde verlangens. Zo leerden de mensen die verlangens kennen. En 
de zonde zorgde ervoor dat ze naar hun verkeerde verlangens gingen luisteren. Zo 
maakt de zonde misbruik van de wet. Zonder de wet heeft de zonde geen enkele macht. 
Ooit leefden de mensen zonder de wet. Daarna kwam de wet, en door de wet kreeg de 
zonde macht over de mensen. De wet wilde de mensen het leven geven, maar bracht 
de dood. Dat kwam door de zonde, want de zonde maakte misbruik van de wet. De 
zonde heeft de mensen verleid om te doen wat de wet verbiedt. En daardoor moeten 
alle mensen sterven. Maar de wet zelf is heilig. Ja, de wet is heilig, eerlijk en goed. 
Het lukt mensen niet om het goede te doen Waarom moeten alle mensen sterven? Komt 
dat door de wet? Nee, natuurlijk niet. Dat komt door de zonde! Want de wet is goed, 
maar de zonde maakt misbruik van de wet. Zo brengt de zonde voor de mensen de dood. 
De zonde is dus het echte kwaad. 

 
Ik stond in het Lincolnpark in Chicago en keek naar de pas geverfde bankjes.  
Aan elke bank hing een bordje: ‘Niet aanraken’ Terwijl ik daar zo stond, zag ik 
hoe verschillende mensen doelbewust hun hand uitstaken en de natte verf 
aanraakten. Waarom? Omdat op het bordje stond dat ze dat niet moesten doen! 
Als tegen een kind gezegd wordt dat hij niet dicht bij het water mag komen, is 
dat precies wat het kleine schatje zal doen. Waarom? Omdat 'het denken van het 
vlees vijandschap is tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van 
God, want het kan dat ook niet' (Romeinen 8:7).  
 
Gelovigen die proberen te leven volgens regels en voorschriften, ontdekken dat 
hun wettische systeem alleen nog maar meer verlangens opwekt en meer 
problemen met de zonde schept. De gemeenten in Galatië waren erg wettisch en 
ze hadden allerlei problemen. 'Als u elkaar bijt en verslindt; waarschuwde Paulus 
hen, 'pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt' (Gal. 5:15).  
Hun wetticisme maakte hen niet geestelijker, het maakte hen zondiger!  
Waarom? Omdat de wet zonde opwekt in de menselijke natuur.  
 
Welke verboden dingen hebben de neiging jouw nieuwsgierigheid of interesse te 
wekken?  
 



 

 

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          
  

   

  Spreker:     Extra: 

 02-09 Dirk Lemmens   Maaltijd van de Heer  

 09-09 Peter de Wijze         

 09-09 Koos Roels      Motorkerk om 14.00 uur   

16-09 Jan Baan                     

23-09 André Wisse    Doopdienst 

30-09 Adri van den Berk    

30-09        Jeugddienst om 19.30 uur   

07-10 Jan kees de Feijter  Maaltijd van de Heer 

 

   Parelklas is op zondag 9 september en 7 oktober na afloop van de zangdienst 

 

 VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 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.  

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 
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• 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  

• Doop studie  
Op donderdag 6 september om 19.30 u is er een studie over de doop 

• Motorkerk 
Zondag 9 september om 14.00 uur. Spreker: Koos Roels ‘Ride of your life’ 

• Kampvuuravond 
Vrijdag 14-9 om 19.30 u. Voor mannen van alle leeftijden. Gemaalweg 3a 
Tholen. (Scoutinggebouw Oesterputten) Spreker Sander Bruins Slot  

• Muziekavond Tamar 
Johan de Heer Zangavond – zaterdag 15 september - Koorkerk, Tholen  
20.00 uur. De opbrengst is voor Tamar, zendelinge in het Midden-Oosten 
Entree: € 7,50; kinderen onder de 12 jaar gratis. Zaal open vanaf 19.30 uur   
Info: tft.tamar@gmail.com. Kaarten o.a. verkrijgbaar bij de boekentafel 

• Huiskringen 
Komen deze maand samen in week 37 (10-14 sept.) & 39 (24-28 sept.)   

• Vrouwenochtend  
Dinsdag 11 & 25 september om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 
10.00 uur.  

• Fundament studie  
Op donderdag 6 & 20 september & 4 oktober om 19.45 uur inloop met koffie of 
thee, aanvang is om 20.00 uur.  

• Bijbel studie  
Op donderdag 6 & 20 september & 4 oktober om 19.15 uur inloop met koffie of 
thee, aanvang is om 19.30 uur. Thema dit seizoen is "Leven en leer van de Heere 
Jezus in het Mattheüs evangelie" 

• Kleding ruilbeurs 
Woensdag 19 september van 14.30 tot 16.30 uur in de Oesterschelp 

• Tiener avond 
Zaterdag 15 & 29 september om 19.30 uur inloop, aanvang 20.00 uur  

• Jeugd avond 
Zaterdag 15 & 29 september, om 19.30 uur inloop. Locatie: Colin & Sandra’s 
place in Tholen. 22.00 uur naar huis   

• creamiddag 
Op woensdag 26 september van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen.  

• Christian Athletes Tholen 
Vrijdag 28 september CAT voetballen 19.00/21.00 u kunstgrasveld Tholense boys 

• Vergadering Parelkidsleiding 
Dinsdag 9 oktober om 19.30 uur in lokaal 5 

• Bootcamp 
Elke zaterdag ochtend sporten van 09.30 tot 10.30 uur. (09.20 uur aanwezig)   

 
 Eventuele wijzigingen op de agenda staan altijd op zondag vermeld op het 

wekelijks bulletin en op onze website christengemeentetholen.nl 



 

 

Johan de Heer zangavond in koorkerk 
 
Begin dit jaar is Tamar vertrokken naar het Midden-Oosten, omdat God haar naar 
die plek heeft geroepen om Zijn liefde uit te delen. Als gemeente hebben we haar 
uitgezegend, beloofd voor haar te bidden en achter haar te staan in de bediening 
die ze heeft. 
  

Tamar heeft het niet altijd makkelijk en haar omstandigheden zijn voor ons ver 
weg in Nederland niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Tamar is op dit moment 
bezig met een intensieve taalcursus, wat niet altijd meevalt. Toch merkt ze nu, na 
ruim een halfjaar, dat het communiceren in de nieuwe taal steeds beter gaat. 
Functioneren in een compleet andere (moslim-)cultuur is een uitdaging en ook vaak 
een strijd. Waar zij is, is het echt een compleet andere wereld.  
Gebed is en blijft dan ook heel hard nodig! 
  

Maar ook op financieel gebied willen we Tamar steunen. De prijzen in het land waar 
ze verblijft, stijgen de laatste tijd. We hebben daarom nagedacht over een 
sponsoractie waarmee we geld kunnen inzamelen en hopelijk ook nieuwe sponsors 
kunnen aantrekken. Daarom organiseren we op zaterdag 15 september een 
zangavond in de prachtige koorkerk in Tholen. We zullen vooral bekende liederen 
zingen van Johan de Heer, maar ook liederen van Sela en Opwekking.  
De avond wordt muzikaal begeleid met zang, piano, drum,  
gitaar, saxofoon, percussie en trompet. 
  
Wees welkom! Koop een kaartje om Tamar te steunen,  
en vertel er ook over aan familie en vrienden.  
We gaan God grootmaken die avond met prachtige liederen  
en prachtige muziek en daarmee steunen we ook Tamar. 
  
Behalve bij de verkooppunten die op de poster staan,  
zijn kaartjes ook te krijgen bij de boekentafel in de  
Oesterschelp en bij alle leden van het thuisfrontteam. 
  
We hopen op jullie komst en op een volle Koorkerk! 
Groetjes, Naomi, Els, Ditte, Jessica, Adrian  
(het thuisfrontteam van Tamar) 

 

 

 

 

 



 

 

Roosters september   
 

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

Datum  Crèche Bible-Theek Boekentafel 
02-09  Egbert -Ruth -Marja -Rebecca Henny Ina 
09-09  Hanneke B -Ron -Wendy   Lida Yvonne 
16-09  Dani -Hanneke J -Tamar Olivier Henny 
23-09  Conny Esther –Anja -Zeruja Anita Jedidjah 
30-09  Marjolijn -Egbert –Ruth -Rebecca Marc Ina 
07-10  Wendy -Conny -Anja Henny Yvonne 
       

Datum Welkomstteam Praatjestafel Collecteren 
02-09 Margaret & Theo Leida Erwin & Jeroen 
09-09 Lavina & Ina Rebecca Ton & Wim 
16-09 Jaap & Tineke Tonny Jaap & Jasper 
23-09 Marcel & Erwin Ditte Theo & Jordi 
30-09 Margaret & Theo Leida Ton & Jeroen 
07-10 Lavina & Ina Rebecca Erwin & Wim 
 

Datum Beamer 

 

Geluid 

 

02-09 Ton Olivier 
09-09 Jasper Zefanja 
16-09 Zefanja Theo 
23-09 Ton Zefanja 
30-09 Zefanja Olivier 
07-10 Jasper Theo 
    

Week Datum Poetsploeg 

36 3-7 sept. Ties/Naomi -Jannie -Rebecca 
37 10-14 sept. Elly -Karin -Adrian & Maria 
38 17-21 sept. Ruth -Petra G -Willem -Liesbet 
39 24-28 sept. Margreet -Tonny -Angelique -Jacqueline 
40 1-5 okt. Anneke -Arina -Dirk 
41 8-12 okt. Ties/Naomi -Jannie -Rebecca 

 

 

 

 
 

Datum Koffiedienst      Inschenken & opruimen  
02-09 André & Ruben  

09-09 Rien & Luciënne  

16-09 Rebecca & Martine G  

23-09 Bert & Lies   

30-09 Hanneke B & Conja  

07-10 André & Ruben  
   

   

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



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rooster 
 

Datum 
2  

Sept. 

9 

Sept. 

16 

Sept.  

23 

Sept. 

30 

Sept.  

7 

Okt. 

 Maaltijd 

van de Heer 
  Doopdienst  

Maaltijd 

van de Heer 

Groep 1-2       

Herder Margaret Sandra Luka Arina Margaret Luka 

Inloop Thijmen Anneke Marinda Jannie Thijmen Marinda 

Bijdehand Iza Rachel Topagna Ruben Iza Topagna 

  Sara  Adriana   

Groep 3-4       

Herder Wim Ina Petra Colin Wim Ina 

Inloop Jedidja Silvia Renske Sandra Jedidja Silvia 

  Bram  Arjon  Bram 

Groep 5-6       

Herder Cees Marco Rudi Selina Cees Marco 

Inloop Barendine Mark Anke Angelique Barendine Mark 

Groep 7-8       

Herder Adrian Salome Lies Adrian Jessica Lies 

Inloop Maria Mae Alev Maria Jedidjah Alev 

  Shannon     



 

 

WINTERKLEDING ruilbeurs’ 
voor kinderen en volwassenen 

 

op woensdag 19 SEPTEMBER 

van 14.30 tot 16.30 uur 

in de Oesterschelp 
Let op: deur gaat pas open om 14.30 uur!  

 

Heb je zelf nog goed uitziende WINTERkleding of schoenen (kids én 

volwassenen) wat je kan missen, dan zijn we daar heel blij mee! 
 

Kleding inleveren kan op: 

Zondag 16 september NA de dienst bij de hoofdingang 

Dinsdag 18 september tussen 19.00 en 20.00 uur aan de hoofdingang van de 

Oesterschelp. 

Woensdag 19 september vanaf half 3 zelf wegleggen en meteen uitzoeken. 

Entree gratis. 

Wel willen we benadrukken dat we niet houden van graaicultuur!!! 

Neem alleen mee wat je echt nodig hebt! 

 

Het wordt zeer op prijs gesteld als u kleding meeneemt wat u zelf kunt missen, 

dit om in de grote behoefte aan kleding te voorzien. Alleen goed uitziende kleding 

kunnen we gebruiken, dus zonder gaten en vlekken! 

Alle maten zijn welkom, ook volwassen dames- en herenkleding. 

 

Het is handig om thuis alvast jongens-, meisjes-, en volwassenkleding te sorteren. 

Reden is dat we verschillende afdelingen hebben waar de betreffende kleding 

wordt neergelegd. 

De kleding die na de ruilbeurs overblijft gaat naar Dorcas. 

 

Koffie, thee, limonade met iets lekkers staat klaar! Neem gerust iemand mee. 

 

Heb je nog vragen: mail dan naar secretariaat@christengemeentetholen.nl 

 

Tot dan, Team kleding ruilbeurs 

 



 

 

Delise: een kijkje achter de schermen 
 
Delise heeft een paar keer met haar gitaar in de Oesterschelp een liedje laten 
horen. Ook zal ze op 9 september een liedje gaan zingen. Afgelopen tijd is er veel 
gebeurd. Graag nodigen we je uit voor een kort kijkje achter de schermen.   
Delise schrijft al sinds haar 12e liedjes en heeft in haar tienerjaren veel gedaan in 
de muziekwereld. Na een burn-out in 2016 besluit Delise haar baan als jurist op te 
zeggen en zich volledig te storten op liedjesschrijven.  
Afgelopen half jaar heeft ze samen met Henk Pool gewerkt aan het nieuwe 
Nederlandstalige album ‘Bladzijde 1’. Dit album staat voor een nieuw begin, een 
nieuw hoofdstuk.  
 
Haar verlangen is om met haar muziek te evangeliseren ‘via de achterdeur’.  
Ze denkt dat muziek een hele mooie manier is om de mensen buiten de kerk te 
vertellen en te laten nadenken over God. Bij ‘Bladzijde 1’ heeft ze geprobeerd de 
balans te vinden tussen songteksten die de luisteraar aan het denken zetten over 
vragen, zoals ‘is er meer?’. Juist vanwege deze missie, wil ze de groep luisteraars 
opzoeken op de ‘gewone’ radio. Dat is toch best spannend.  
Het is een manier van evangeliseren en daarvoor is gebed hard nodig.  
 
De albumrelease is op zaterdagmiddag 6 oktober in theater Castellum in Alphen 
a/d Rijn. Gastoptredens worden verzorgd door o.a. Matthijn Buwalda en Hans van 
Vuuren (Groot Nieuws Radio). We willen je graag uitnodigen om daarbij te zijn. 
Kijk voor meer informatie op www.delise.nl.  
Maar bovenal willen wij vragen voor gebed. 
Bid je mee?  

Groetjes, Delise & Peter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.delise.nl/


 

 

Even serieus (maar niet heus) 
 

Bidden 
Het kleine schip zat in een vreselijke storm en maakte water. Na een tijdje braken 
de pompen en begon het scheepje te zinken. De bemanning liet de passagiers in de 
reddingsboten stappen. Terwijl dit allemaal gaande was, riep de kapitein opeens: 
'Is hier ook iemand die kan bidden?' Een bescheiden voorganger stak zijn hand op. 
'Ik kan bidden', zei hij zacht. Direct sprong er een andere geestelijke op. 'Ik denk 
dat ik geschikter ben!' verklaarde hij zonder blikken of blozen. 'Jij bent zo stil dat 
je gebed niet eens te horen is in een stille kerk, laat staan in een luide storm.' 
'Prima', zei de kapitein, wijzend naar de snoevende predikant. 'Gaat u maar bidden; 
we komen één zwemvest tekort.' 
 

Binnen 
Een zwerver wil een kerkdienst bezoeken, maar wordt door de koster 
tegengehouden. De man maakt er nogal een punt van, hij wil per se naar binnen. 
De voorganger wordt erbij gehaald, en die zegt "Komt u maar terug als u gedoucht 
hebt en schone kleren aan hebt." "Ik weet niet waar ik dat kan doen en heb geen 
andere kleren," antwoordt de zwerver, "maar ik wil graag de dienst bijwonen." "Het 
spijt ons," zegt de voorganger, "u zou te veel overlast veroorzaken", en hij trekt de 
deur voor zijn neus dicht. De zwerver blijft op de stoep zitten en er komt een man 
bij hem staan. Het is Jezus en Hij zegt: "Ach, maak er maar geen punt van. Ik 
probeer ook al jaren binnen te komen." 
 

Geduld 
Een eenzame man dacht dat een huisdier zijn leven zou opfleuren. Hij ging naar de 
dierenwinkel en zei tegen de eigenaar dat hij een ongewoon huisdier zocht.  
Na wat praten kocht hij uiteindelijk een duizendpoot in een klein wit doosje. 
Hij nam het doosje mee naar huis, zocht een geschikt plekje uit en besloot 
allereerst iets te gaan drinken met zijn nieuwe huisdier. Hij vroeg aan de 
duizendpoot in het doosje: 'Zullen we een biertje gaan drinken?' 
Maar er kwam geen antwoord van zijn nieuwe huisdier. Dat zat hem niet lekker, 
maar hij wachtte een paar minuten en vroeg toen opnieuw:  
'Heb je zin om iets met me te gaan drinken?' Maar ook nu antwoordde zijn nieuwe 
vriend niet. Hij wachtte nog een paar minuten waarin hij de situatie overdacht, en 
besloot het nog één keer te vragen. Dit keer hield hij het doosje voor zijn gezicht 
en schreeuwde: 'Hallo daarbinnen! Zullen we 
een biertje gaan drinken in het café?' 
Er klonk een piepstemmetje uit het doosje: 'Ik 
had je de eerste keer al gehoord, hoor! Ik ben 
bezig om mijn schoenen aan te trekken. ' 
 

Geven 
Een zekere predikant deelde op een zondag eens het volgende mee aan zijn 
gemeente: 'Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. 
Het goede nieuws is dat we genoeg geld hebben voor de verbouwing.  
Het slechte nieuws is dat het nog in uw portemonnee zit.' 
 



 

 

‘Mannen gezocht voor een riskante reis, slecht loon, 
bittere kou, lange maanden van complete duisternis, 
voortdurend gevaar, veilige terugkeer onzeker.  
Eer en erkenning in geval van succes.’ 

‘Mannen en vrouwen gezocht voor de moeilijke taak 
van het opbouwen van Mijn kerk. Je zult vaak 
verkeerd begrepen worden, zelfs door hen met wie 
je samenwerkt. Je zult voortdurend te maken 
hebben met aanvallen van een onzichtbare vijand. 
Je zult waarschijnlijk pas resultaat zien van je 
werk en je zult de volledige beloning ervoor pas 
ontvangen nadat het werk helemaal voltooid is. Het 
kan je je huis kosten, je ambities - zelfs je leven.’  

Werkers gezocht 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Deze advertentie verscheen in een Londense krant, en duizenden mannen 
reageerden erop. Onvoorstelbaar!  
Maar de oproep was ondertekend door de beroemde ontdekkingsreiziger op 
Antarctica, Sir Ernest Shackleton, en dat maakte het verschil.  
 
Als Jezus Christus via een advertentie werkers had gezocht, zou de mededeling 
ongeveer zo geluid hebben:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is precies de advertentie waarop Timotheüs reageerde.  
En Paulus was er dankbaar voor.  
 
Ondanks de eisen die Hij stelt, ontvangt Jezus Christus de 'sollicitatiebrieven' van 
velen die bereidwillig alles voor Hem geven. Hij is beslist de geweldigste Baas 
voor wie kan werken, en de taak van het bouwen van Zijn kerk is zeker de 
grootste uitdaging waarvoor een gelovige zijn leven kan geven.  
 
Hoe zou jij reageren op een advertentie zoals die hierboven omschreven is? 
Waarom? 
 
1 Timothëus 1:1-2 Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het 
bevel van God, onze Zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, onze hoop, 
aan Timotheüs, mijn oprechte zoon in het geloof: genade, barmhartigheid en 
vrede zij u van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heere. 



 

 

Getuigenis 
 
Lieve  gemeente, 
Ik schrijf dit stukje omdat ik jullie wil bedanken voor het getuigenis dat jullie 
geven aan de buitenwereld. 
 
Het is nu 3 ½ jaar geleden dat Frank een herseninfarct en hartstilstand kreeg. 
In die tijd waren er bidstonden voor hem en daar baden jullie met zijn allen 
voor hem, onze kinderen hebben dit als heel gezegend ervaren.  
Ook hoefden we ons niet druk te maken over eten, want elke avond stond er 
een maaltijd voor de deur als we thuiskwamen. De buren hebben zich er over 
verwonderd en ik kon vertellen dat jullie dat voor ons deden. 
 
Toen Frank in het revalidatiecentrum lag, stuurden jullie massaal kaarten. De 
staf daar had nog nooit meegemaakt dat 1 patiënt zoveel kaarten kreeg en dan 
ook nog die mooie teksten die erop stonden. Ze hebben ze allemaal gelezen. 
Ook kreeg Frank muziek en ook daarop reageerde de staf dat het zulke mooie 
liederen waren. 1x per week kwam 1 van jullie bij Frank op bezoek zodat ik 1 
avond thuis kon blijven. Jullie beseften misschien niet dat het voor mij heerlijk 
was om even op adem te komen. 
 
Frank kwam thuis en er werd een schema opgesteld van broeders die in het 
weekend met hem gingen wandelen en tegenwoordig ook op zaterdag fietsen. 
Mijn zwager zei vorige week dat hij het zo bijzonder vond dat dit al 3 jaar 
gedaan wordt. Hij gelooft niet, maar prees de gemeente voor de volharding. 
 
Verhuizing… ook al zoiets. Wat een lieve broeders en zusters, die kwamen 
helpen met het nieuwe huis sauzen, helpen inpakken zodat ’s avonds een groep 
mannen om 19 uur alles kon inladen in Poortvliet en om 21 uur de deur achter 
zich konden dichttrekken in Tholen. Alles was aangesloten en we konden 
slapen. 
Klusjesteam die dingen kwamen ophangen, een team dat het oude huis in 
Poortvliet spik en span maakte, spullen die naar het Leger des Heils en 
milieustraat werden gebracht… Grandioos, en reken maar dat de buurt het 
allemaal gezien heeft. 
 
Snel na de verhuizing moest ik geopereerd worden en weer stonden jullie klaar, 
met het opvangen van Frank en de heerlijke maaltijden. En weer mocht ik 
tegen degene die mij ’s avonds kwam verzorgen, vertellen dat dit allemaal 
gedaan werd door leden van de Christengemeente. 
 
Ik wil de broeders bedanken dat ze het al zo lang volhouden om met Frank om 
te gaan, zoals wandelen, fietsen op de duofiets, of die andere activiteiten met 
hem doen in het weekend. Het is voor Frank goed dat hij contact heeft met 
jullie en hij is in beweging en voor mij is het even een adempauze. 
 



 

 

 
 
 
Ik wil Dirk even in het zonnetje zetten, omdat hij elke week op dinsdag Frank 
gaat halen op de zorgboerderij en thuis bij ons een stukje deelt met Frank uit 
Gods woord en met hem probeert te communiceren.  
 
Els wil ik ook speciaal bedanken voor haar werk als regelneef. Zij zorgt voor de 
schema’s voor het wandelen en eten koken. 
 
Bovenal wil ik God danken dat Hij ons in deze gemeente heeft geplaatst. 
 
En ik wil jullie als gemeente bedanken dat jullie er altijd voor ons zijn. Ik zelf 
heb geen contact met mijn familie en Frank zijn familie woont allemaal ver 
weg. 
 
Wij ervaren dat jullie onze familie zijn. 
 
Dank jullie wel. Frank & Karin  
 
 
 
 
 

Laat ons samen bidden 

 

Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd 

het goede na, én voor elkaar én voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder 

ophouden.   Dank God in alles.  

Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. 

1 Thessalonicenzen 5:15-18 HSV 

 

Een prachtig stukje met het gebed als middelpunt.  

Toch lees ik er ook andere dingen in: volgelingen van Christus moeten zich 

verre houden van de zonde. Een geheiligd leven zeggen we dan. En daar 

hoort gebed zonder meer bij! Zelfs bidden zonder ophouden. Een hart dus dat 

altijd op God gericht is. Is dat een logische houding? Voor een Christen zou 

het wel zo moeten zijn. Maar ik denk dat we allemaal wel weten dat juist dat 

belangrijke punt voor ons allemaal een worsteling is. Een oefening. Maar toch 

staat daar dan: want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u.  

Een oefening dus die belangrijk is, want het is Gods wil voor ons!  

Henny 

 



 

 

Tien: perfect! 
 

We hebben tien vingers en tien tenen, en ons  
telsysteem is gebaseerd op tien getallen.  
Het hoogste cijfer dat je op school kunt  
krijgen is een tien.  
En wie kent de uitdrukking ‘Even tot tien tellen’ niet?  
Ook in de Bijbel heeft het getal tien een bijzondere positie. 
 

In de Bijbel heeft het getal tien vaak te maken met perfectie, met compleetheid. 
Wat dat betreft lijkt dit getal ook op het getal zeven. Zeven en tien hebben in de 
Bijbel zelfs hun eigen uitdrukking: iemand of iets kan ‘meer waarde hebben dan 
tien (of zeven) zoons’. Dit vind je bijvoorbeeld in Ruth 4:15 en 1 Samuel 1:8. Over 
Ruth wordt gezegd dat zij meer waard is dan zeven zoons. En in 1 Samuel wordt 
een vergelijking gemaakt met meer waard zijn dan tien zoons. Op beide plekken 
wordt er bedoeld dat de hoofdpersoon het meest waardevol is.  
Beter wordt het niet. 
 

Ook in andere verhalen speelt het getal tien een rol: 
Een opvallend verhaal is het verhaal dat Abraham met God onderhandelt over het 
sparen van de stad Sodom. Abraham begint met vijftig onschuldigen, maar hij 
eindigt met tien. (Genesis 18:22-32) 
 

In Exodus 7-12 worden tien verschillende plagen beschreven. Deze tien plagen 
zijn bedoeld om de farao van Egypte ertoe te bewegen het volk van Israël te laten 
gaan. Na elke plaag lijkt de farao eerst toe te willen geven, maar hij doet het 
niet. Tot de tiende plaag: als alle oudste zonen van de Egyptenaren en hun vee 
sterven. (Exodus 12:12-30) 
 

Daniël en zijn vrienden zijn wel tien keer wijzer en verstandiger dan alle andere 
magiërs en bezweerders van koning Nebukadnessar. Niemand kan zich dus qua 
wijsheid met hen meten. (Daniël 1:20) 
 

Jezus vertelt een gelijkenis over het koninkrijk van de hemel. Dat zal zijn als tien 
meisjes met een olielamp. De eerste vijf zijn dwaas en hebben niet genoeg olie. 
Maar de laatste vijf zijn wijs en kunnen de bruidegom met brandende lampen 
opwachten. (Matteüs 25:1-13) 
 

In een andere gelijkenis heeft Jezus het over een vrouw die tien drachmen heeft, 
maar er eentje verliest. Dan maakt ze haar hele huis schoon tot ze die ene weer 
gevonden heeft, en alles weer compleet is. (Lucas 15:8-10) 
  

Zoals je aan al deze voorbeelden kunt zien, komt het getal tien op allerlei 
plaatsen in de Bijbel voor. Steeds om aan te geven dat iets niet beter kan, dat 
het perfect is. Maar één van de meeste bekende plekken waar tien gebruikt 
wordt, is nog niet genoemd. En dat zijn natuurlijk de tien geboden (Ex. 20:1-17 
en Deut.5:6-21). Ook op andere plekken in de Bijbel worden wetten en regels 
gegeven. Maar deze tien zijn als het ware de bodem onder alle andere wetten. De 
onveranderlijke en meeste belangrijke basisregels: perfect en compleet.  
Een echte tien met een griffel dus! 
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