
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Christengemeente Tholen 

De Parelvisser 
"Oesterschelp" Simon Lindhoutstraat 1a 4691 GA Tholen.  

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 oktober 2021 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 7 november 2021. Daarom verzoeken wij u 

vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 31 oktober 2021 voor de maand 

november in te leveren bij: 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 specifieke 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  
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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 aanvang 10.00 uur (ook online te volgen)         
   De zangdiensten worden ingevuld door het aanbiddings team 

   Spreker:     Extra: 

 03-10 Sander Bruins Slot   Maaltijd van de Heer 
   https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-03-10-21-maaltijd-van-de-heer-169068980873  

  

 10-10 Henk Poot           
  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-10-10-2021-169069526505  

 Na 10 oktober wordt besloten of aanmelden nog nodig is, we houden je op de hoogte. 
 

 17-10 Jan Kees de Feijter   Micha zondag (zie volgende pagina) 
   https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-17-10-2021-176943401477 

 24-10 Chris Snoep        
   https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-24-10-2021-176944534867 

 

 31-10  Pieter Bos      
   https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-31-10-2021-176948948067 

 
 07-11 Dirk Lemmens   Maaltijd van de Heer 
   

 Deze maand Parelklas op zondag 10 oktober in lokaal 2 
 

   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. Beide aan 
secretariaat@christengemeentetholen.nl  
 

Live stream / opnamen prediking 
De eredienst wordt ook uitgezonden via livestream.  
Wie niet naar de dienst komt, kan dus thuis via livestream meekijken.  
Klik op onze website op de knop rechtsboven voor de link naar livestream of  
op de You Tube knop onder het kopje preken. De link voor livestream: 

https://www.youtube.com/channel/UCZ9UUpX6HyP_fiY0ge7isGA/live  
 

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 9.40 uur bij DOK 11 aanwezig zijn 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-03-10-21-maaltijd-van-de-heer-169068980873
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-10-10-2021-169069526505
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-17-10-2021-176943401477
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-24-10-2021-176944534867
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-31-10-2021-176948948067


 

Micha zondag 
MICHA ZONDAG OP 17 OKTOBER IN TEKEN VAN GENIETEN VAN GENOEG  
 
De Micha Zondag staat op de agenda voor 17 oktober.  
Micha Nederland nodigt kerken en christenen uit om op die dag stil te staan bij 
het thema 'Genieten van Genoeg'. Coördinator Annemarthe Westerbeek licht toe: 
"Toen God de wereld schiep was Hij blij met wat Hij zag. Hij nodigde de mens uit 
om ervoor te zorgen en ervan te genieten. Maar wanneer wordt genieten 
grenzeloos genieten? En wie is daarvan de dupe?"  

Micha Nederland zegt met het thema een positief tegengeluid te willen laten horen 
tegen het idee van 'altijd maar meer'. Westerbeek: "Je ziet dat ons genieten nu 
vaak ten koste gaat van anderen. Arbeiders die worden uitgebuit of diersoorten die 
uitsterven. Terwijl je in de Bijbel ziet dat God richtlijnen meegaf om te 
beschermen wat kwetsbaar is." De kerntekst van de komende Micha Zondag is 
Leviticus 19: 9-10: Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan 
de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen ( ... ), maar laat het 
liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.  
Westerbeek: "Het is de vraag of ons huidige economische systeem bescherming 
biedt aan wat kwetsbaar is. Ik denk dat het antwoord nee is.  
Het roer moet echt om. Daarom organiseren we deze themazondag."  
 
Micha Nederland komt ruim vijftien jaar op voor gerechtigheid, trouw én leven in 
gehoorzame en liefdevolle omgang met God. De organisatie verbindt, inspireert en 
activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij 
én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de 
profeet Micha: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je 
wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te 
gaan van je God (Micha 6:8). 
 
Ook dit seizoen hopen we weer een Micha cursus binnen onze gemeente te 
organiseren. 



 

Elkaars lasten dragen 
Overgenomen van ‘Eerst dit’ door Dirk de Bree 
 
Paulus beschrijft wat het leven uit de Geest inhoudt en past dat toe op het concrete 
leven van de gemeente. Galaten 6:1-5  
Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan 
moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad 
brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars 
lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets 
is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij 
misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. 
Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. 
en vers 11-18  
U ziet het aan de grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig. Degenen die er zo op 
aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en 
voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus. Ze zijn voor 
de besnijdenis maar leven zelf niet volgens de wet; ze willen dat u zich laat 
besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. Maar ik – ik wil me op niets 
anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de 
wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.  
Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men 
een nieuwe schepping is.  
Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven, en 
voor het Israël van God. En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik 
draag de littekens van Jezus in mijn lichaam. 
Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. 
 
In het wereldberoemde boek ‘In de ban van de ring’ zit een schitterende scène, die 
wat mij betreft precies past bij de tekst van vandaag. Je hoeft beslist geen Tolkien-
fan te zijn om er toch veel aan te hebben.  
Het gaat zo: Hobbits Frodo en Sam zijn aangekomen op hun bestemming, de berg 
Mordor. Dit is het moment om de ring die Frodo moet dragen te vernietigen. Frodo 
kán echter niet meer, hij valt neer. Sam heeft nog een restje energie. Hij weet dat 
hij de ring niet mag dragen. Dat is niet zijn roeping. Dus deze last kan hij niet 
overnemen van Frodo. En dan zegt hij die legendarische zin: “Jouw last kan ik niet 
dragen, maar wat ik wél kan, is jou dragen, met je last.” En dan tilt Sam Frodo op, 
inclusief zijn zware last en draagt hem de berg op.  
 
Draag elkaars lasten, zegt Paulus als slotakkoord op zijn brief. Een hartstochtelijk 
pleidooi om elkaar niet In de steek te laten in de gemeente. Om elkaar vast te 
houden juist nu er allerlei krachten zijn die hen uit elkaar willen drijven. Het lijkt 
deze onruststokers aardig te lukken, blijkbaar hechten gemeenteleden al aan het 
benadrukken van verschillen. Verschillen in afkomst, mate van toewijding, 
besneden of onbesneden. Zomaar wat kwalificaties voor de ware christen. Je voelt 
wel aan, de grens tussen al dat onderscheid maken en oordelen, beoordelen of zelfs 
veroordelen is flinterdun.  
En voor je het weet voel je je met jouw goede geloof beter dan die ander. Dat is 
dus niet de bedoeling, zegt Paulus. Juist In de gemeente van Christus maken we 
geen onderscheid onder elkaar. We zijn immers allen zondaars, gered door het  



 

Kruis. Dat Kruis van Jezus, dat moet onze omgang ook in de kerk met elkaar 
bepalen.  
Dat is een weg van nederigheid, van zelfovergave. Dat is een weg van lijden.  
 
Prachtig verwoordt de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer dat met deze tekst: “Die 
lasten”, zo stelt hij “dat zijn elkaars moeilijkheid.” Het is een oproep om elkaar te 
verdragen juist met die moeilijkheden.  
Die ander, die zo anders is, een ander karakter heeft, ingewikkeld misschien wel 
om mee om te gaan. 
Elkaar dragen is er in alle nederigheid voor kiezen jezelf niet boven die ander te 
stellen, maar juist die ander inclusief zijn of haar tekortkomingen en 
eigenaardigheden lief te hebben. Dat is de wet van Christus. Hij had lief tot het 
einde. Hij droeg onze lasten tot dwars door de dood. Bonhoeffer gaat nog een spade 
dieper.   
Die last van de ander, dat is ook zijn of haar zonde. Dat je die ziet en barmhartig 
vergevend benadert. Dat je die ander niet wegzet, te schande maakt, veroordeelt, 
maar omarmt. Dat kost je alles. Dat is lijden om die ander. Dat is lijden aan de 
kerk. 
 
Denk zo eens na over je inzet voor de kerk van vandaag. De oproep om te bouwen 
aan eenheid en gelijkheid in Jezus Christus. Elkaar op te zoeken, juist ook als de 
dingen moeilijk gaan of als gemeenteleden tegenvallen.  
Dat staat haaks op een kerkcultuur waar je alleen maar wil profiteren van het fijn. 
Van preken, van een luisterend oor, gezellige gelijkgestemde gemeenteleden. En 
dat alles ook nog alleen als jij er behoefte aan hebt.  
Dan kun je elkaars lasten niet dragen. Je zult ze misschien niet eens opmerken.  
Het is de vraag of je dan wel de wet van Christus kunt vervullen.  
Liefhebben totdat het pijn doet. 
Leer mij Heer Jezus de weg van het kruis te gaan, nederig de lasten van die ander 
te dragen.  
Dat we als gemeente van U meer en meer door de Geest leren wandelen als een 
eenheid, ondanks alle verschillen die er zijn. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Bidstonden  

Elke maandag 19.00 - 20.00 uur in lokaal 5  
Elke zaterdag van 07.00 – 08.00 uur in lokaal 5 
Elke woensdag 08.30 – 09.30 uur in lokaal 5  

 Kampvuuravond Tholen  
Vrijdag 8 oktober. Inloop 19.30, aanvang 20.00. Voor mannen van alle leeftijden. 
Spreker Gijs van Dongen. Locatie Oesterschelp 

 Parelklas  

Op zondag 10 oktober is er Parelklas in lokaal 2 om 10.00 uur 

 Bijbelstudie  
Op donderdag 7 & 21 oktober en op 4 november om 19.30 uur is het Bijbelstudie 

 Huisgroepen  

Komen samen in week 41 (11-15 okt.) & week 43 (25-29 okt.) 

 Tiener avond 
Zaterdag 9 oktober is het tieneravond. In het weekend van 22-23-24 oktober zijn 
de tieners en jeugd op KAMPWEEKEND  

 creamiddag 
Op woensdag 27 oktober 13:30 - 15:30 uur voor alle creatievelingen.  

 Ledenvergadering  
Dinsdag 2 november om 19.30 uur. Alle leden ontvangen hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging. 

 Fundament studie  
Interesse? Neem dan contact op met Paul  
 

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

 

Weekend van aanbidding 26-28 november  
(zie volgende pagina) 
Lieve allemaal! Eindelijk is het zover! We hebben een datum vastgelegd voor het 
weekend van aanbidding: 26 tot 28 november 2021. Het is ons verlangen om in 
vrijheid samen te kunnen komen en God te aanbidden. Jullie zijn allemaal van 
harte uitgenodigd! Voel je vrij om ook anderen uit te nodigen. Er komen flyers en 
posters om uit te delen en op te hangen. Laten we de Oester vullen met mensen, 
met lofprijs en aanbidding, met gezelligheid en eenheid! 
 

En bidden jullie met ons mee voor de voorbereidingen voor dit weekend? Op dit 
moment zitten de besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland al langere 
tijd in een dalende lijn en dat geeft ons het vertrouwen om dit weekend zonder 
coronabeperkingen te organiseren. Bidden jullie mee dat dit zo blijft en dat we 
inderdaad in vrijheid dit hele weekend met elkaar mogen beleven? 
Laten we er met elkaar een feest voor onze God van maken. 
 
 

Agenda oktober 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Laat ons samen bidden… 
 
Een aantal weken geleden heeft Jedidjah besloten om te stoppen met haar taken 
voor het gebedsteam. Lieve Jedidjah, bedankt voor je inzet en al het werk wat je 
namens het gebedsteam voor de gemeente mocht doen.  
 
We zijn dankbaar dat Sharon het gebedsteam komt versterken. 
 

Boekentip: 
De kracht van biddende ouders. 
 
Kinderen hebben is kinderen loslaten. Je denkt dat ze van jou zijn, maar dat is niet 
zo. Het zijn zelfstandige persoontjes en ze worden steeds zelfstandiger. Je wilt hen 
voor kwaad behoeden, maar dat kan niet. Het leven is nu eenmaal vol risico’s. Deze 
spanning tussen bescherming en loslaten kan ouders wel eens te veel worden. Ze 
zoeken wijsheid in boeken, tijdschriften en tv-programma’s. Gelukkig is er nóg een 
mogelijkheid: bidden voor je kinderen. Daarmee zoek je hulp en bescherming bij 
God, die precies weet wat je kind nodig heeft omdat Hij de Maker is. De schrijfster 
van dit boek voelde zich als jonge moeder, onbekwaam om haar kinderen voor te 
bereiden op het leven. En dat werkte verlammend. In haar nood riep ze tot God en 
kreeg antwoord. Hij leerde haar dat ze haar kinderen niet zómaar moest loslaten, 
nee, ze mocht hen aan Hem overgeven en erop vertrouwen dat Hij voor hen zou 
zorgen. Maar ze moest wel voor hem blijven bidden, en dat deed ze.  
 
Dit boek is een mooi boek voor 
(groot)ouders en kind, jeugd en 
tienerleiders. Met specifieke 
gebedsonderwerpen zoals 
bidden voor een afkeer van 
alcohol en drugs, vergeving als 
levenshouding, afbraak van 
zondige bolwerken. Bij ieder 
hoofdstuk staan getuigenissen, 
een voorbeeld gebed en 
Bijbelteksten.  
 
Linda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIDSTONDEN:  maandagavond: 19.00u -  20.00u  

woensdagochtend: 8.30u  - 9.30u 
zaterdagochtend : 7.00u - 8.30u  

Deze bidstonden mag iedereen bezoeken. Als je ziek bent of als je een bepaalde 
nood hebt (wordt er specifiek voor je gebeden). Iedereen is welkom om te komen 
bidden (hardop hoeft niet). We bidden voor elkaar, maar ook voor Zijn gemeente, 
het zendingswerk, vervolgde christenen, scholen, de regering enz. 
 

DAGELIJKSE GEBEDSMAIL: 
Wil je elke dag een Bijbeltekst, dank en gebedspunten via de e-mail, of wil je dat 
de gemeente voor je nood / zorg bidt. (stuur een email naar . . .) 
 

SOS GEBED: 
Iedereen kan gebed vragen via het sos gebed. 
bijv. Als je in een moeilijke situatie bevindt, je ergens tegenop ziet, je zorgen 
maakt, als je naar de dokter moet en je wilt dit niet ''aan de grote klok hangen''. 
stuur dan een email naar . . . dan wordt je gebedsverzoek verstuurd naar 
broeders en zusters die daar heel discreet mee omgaan. 
 

LAAT ONS SAMEN BIDDEN: 
Linda schrijft elke maand een bemoedigend stukje in de Parelvisser over gebed. 
 

WEEK VAN GEBED   16 t/m 23 januari 2022 

Thema: Licht in het duister 
ma - za van 19.00u - 20.00u  in verschillende kerken in Tholen samen bidden. 
 

NACHT VAN GEBED 
17 juni    22.00 - 01.00 u samen bidden voor de vervolgde christenen aan de hand 
van getoonde filmpjes.  
Spreek één van ons gerust na de dienst aan voor gebed. 
Dirk , Linda , Sharon en Els (gebedsteam) 
 

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

 

Week Datum Poetsploeg 
40 4-8 okt. Maria -Elly 
41 11-15 okt. Liesbet -Corina -Ester -Margreet S -Linda 
42 18-22 okt. Tonny -Jacqueline -Colinda -Margreet d W 
43 25-29 okt. Dirk -Ties -Els -Marjolijn 
44 1-5 nov. Jannie -Rebecca -Anneke -Petra 
   

Welkom oktober 
3 okt. Ina 
10 okt. Lavina 
17 okt.  Margaret 
24 okt. Ina 
31 okt. Margaret 
7 nov.  Lavina 



 

 

 
 
 
 
 
 

          Rooster                                    & crèche  
                           
 

Mocht je onverhoopt niet kunnen, ruil dan met met andere Parelkidsleiding. 
 

Datum 
  3 

Okt. 
10 

Okt. 
17 

Okt. 
24 

Okt. 
31 

Okt. 
7 

Nov. 

   Maaltijd  
van de Heer 

 Micha 
zondag 

  
Maaltijd  

van de Heer 

Lokaal 4         

Groep   Luka Margaret Thijmen  Arina Luka Margaret 

1-2   Febe Eline Ruben Jannie Febe Eline 

   Rachel Anneke Topagna  Rachel Anneke 

         

Datum 

  3 
Okt. 

10 
Okt. 

17 
Okt. 

24 
Okt. 

31 
Okt. 

7 
Nov. 

 

  
Maaltijd  

van de Heer 

 Micha 
zondag 

  
Maaltijd  

van de Heer 

Lokaal 1         

Groep   Sandra Jaccoline Renske Wim Sandra Jaccoline 

3-4   Silvia Laurens Jedidja Bo Silvia Laurens 

   Arjon  Bram Samuel Arjon  

         

Les:  
 Jeremia wordt 

Gods profeet 
Jer. 1-3 

Jeremia in  
de put  

Jer. 38:1-13 

Micha  
zondag 

Daniël  
in Babel  
Daniël 1 

De hand op 
de muur 
Daniël 5 

Daniël in de 
leeuwenkuil 

Daniël 6 

         

Datum 
  3 

Okt. 
10 

Okt. 
17 

Okt. 
24 

Okt. 
31 

Okt. 
7 

Nov. 

 
  Maaltijd  

van de Heer 
 Micha 

zondag 
  

Maaltijd  
van de Heer 

Lokaal 5         

Groep   Barendine Lies A3an Rudi Lies A3an 

5-6-7-8   Cees Alev Maria Mark Alev Maria 

    Daniëlle  Rebekka  Rebekka 

        Daniëlle 
    

Datum 
  3 

Okt. 
10 

Okt. 
17 

Okt. 
24 

Okt. 
31 

Okt. 
7 

Nov. 

   
Maaltijd  

van de Heer 

  

  
Maaltijd  

van de Heer 

Lokaal 3   Hanneke B Theresa Marja Ruth Mark Febe 

Crèche   Febe Ruth Ron Theresa Sharon S Hanneke B 

   Iris Melody Emily Michelle Ziva Sarah 

   Jet Michelle Iris Jet Izzie Christy 



 

Is het een straf?  
 
“De genezing van de blindgeborene 
En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. En Zijn discipelen 
vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren 
zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar 
dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.” 
Johannes 9:1-3  
 
Sommige mensen geloven dat de aanslagen van 11 september 2001 en de tsunami in  
2004 straffen van God waren. Misschien denk je zelf ook weleens dat een ziekte of  
een ongeluk Gods straf is voor jouw zonden. Is God zo?  
 
De discipelen denken ook zo over God.  
Als ze een blindgeboren man zien, vragen ze aan Jezus: 'Hoe komt het dat hij blind 
geboren is? Heeft hij zelf gezondigd of hebben zijn ouders dat gedaan?'  
Het is een heel logische vraag.  
We zoeken overal een oorzaak achter.  
Als er iets ergs gebeurt, is de eerste vraag vaak: 'Waarom?'  
Heb ik niet genoeg gebeden?  
Heb ik niet goed voor haar gezorgd?  
Had ik hem vaker moeten bellen?  
Is God boos op mij?  
 
Maar Jezus denkt daar heel anders over.  
De ziekte van deze man is geen straf, maar een middel om Gods eer te vergroten.  
Dat is een heel ander uitgangspunt.  
Jezus maakt de man ziende.  
Zijn verhaal komt in de Bijbel te staan.  
Het wordt nu nog steeds gelezen en er wordt over gepreekt.  
God krijgt de eer!  
 

Opdracht:  
Is er in jouw leven iets wat jij ziet als straf voor 
je zonden?  
Probeer daar eens anders over te gaan denken:  
hoe kan dit verdriet gebruikt worden om God te 
eren?  
Als je dat moeilijk vindt, vraag dan aan God of 
Hij het je laat zien.  
 
Overgenomen uit Dagboek bij de HSV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Beste gemeente 
 
Wij zijn Ties en Naomi!   
We wonen in Tholen samen met ons zoontje Judah  
(11 maanden). Op dit moment hebben we allebei een  
fijne baan en wonen we dichtbij  onze familie en vrienden.  
We beseffen vaak hoe gezegend we zijn.   
Al langere tijd zochten we naar een manier om meer te  
kunnen betekenen voor de kwetsbare mensen in deze wereld,  
dichtbij of ver weg.  
 
Onze zoektocht naar een passende organisatie bracht ons in contact met de 
Nederlandse organisatie Christian Refugee Relief (CRR). Zij bieden hulp in 
verschillende vluchtelingenkampen in Griekenland, waaronder Lesbos. Op het 
eiland Lesbos is een vluchtelingenkamp met momenteel drie tot vierduizend 
vluchtelingen. Deze mensen verblijven soms wel 1 tot 2 jaar in het kamp. De 
mensen zijn onder andere afkomstig uit landen als Syrië, Afghanistan en Congo. 
Vaak zijn ze gevlucht vanwege oorlog in hun thuisland.   
 
Verlangen  
In juli zijn we als gezin een week naar Lesbos gegaan om zelf in het 
vluchtelingenkamp te kunnen kijken. De leefomstandigheden van de mensen daar 
maakten ons verdrietig. We vroegen ons af, hoe deze situatie al zo lang kan 
bestaan in een welvarend Europa. Het leven in het kamp is voor veel 
vluchtelingen moeilijk en uitzichtloos. Ze leven, vaak met meerdere gezinnen 
samen, in tenten die slecht bestand zijn tegen de verschillende 
weersomstandigheden. Er is weinig dag-invulling en voor de kinderen is er geen 
school. Daardoor hangen veel mensen lusteloos rond en wachten vaak in spanning 
op nieuws over hun asielprocedure. Daarbij maken velen zich ook zorgen over hun 
achtergebleven familie en vrienden.   
 
Te midden van al die ellende zagen we ook het mooie en dankbare werk van veel 
vrijwilligers. Zij bieden de noodzakelijke alledaagse hulp: ze zorgen ervoor dat 
het eten wordt uitgedeeld, verdelen de tenten en bieden allerlei praktische en 
ook psychische hulp. Maar het belangrijkste: zij zorgen voor een menselijke 
benadering en hebben oog voor het leed om hen heen. Evangeliseren in het kamp 
is niet toegestaan, maar door alles wat ze doen, delen de vrijwilligers Gods liefde 
uit aan de mensen in het kamp.   
 
Geraakt door wat we zagen, groeide in ons het verlangen om op deze manier ook 
dienstbaar te mogen zijn voor de vluchtelingen daar. We hopen dat wij Jezus door 
ons heen kunnen laten zien, door naar hen te luisteren en voor hen klaar te staan.   
We willen daarom als gezin in maart 2022 voor een jaar naar Lesbos vertrekken!   
Een grote en spannende stap, maar we geloven dat God dit verlangen in ons hart 
heeft gelegd.  
 
Werk  
In het vluchtelingenkamp gaan we allebei op een andere manier aan het werk. 
Naomi sluit zich aan bij het Social Care team. Dit team begeleidt de extra 



 

kwetsbare mensen in het kamp. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een fysieke 
handicap, maar ook slachtoffers van (huiselijk) geweld of mensen met psychische 
klachten. Ties richt zich vooral op alle praktische klussen in het kamp en zal 
daarnaast de alleenstaande mannen in het kamp begeleiden. 
 
Ondersteuning  
Via deze brief willen u vragen ons te steunen. Allereerst zouden we het 
ontzettend waarderen als u voor ons zou willen bidden. Wilt u meebidden om 
doorzettingsvermogen en een goede voorbereiding op ons vertrek?  
 
Het werk in het vluchtelingenkamp is op vrijwillige basis en we zijn daarom zelf 
verantwoordelijk voor de benodigde financiën voor onder meer vervoer, huur en 
levensonderhoud. Per maand is dit een bedrag van ongeveer €2600. Bezwaard 
maar vrijmoedig, willen we u vragen of u ons financieel zou willen ondersteunen? 
We zouden heel dankbaar zijn als u ons zou kunnen ondersteunen met een 
maandelijkse gift, zodat we ons hele verblijf verzekerd zijn van voldoende 
inkomsten. Uiteraard zijn we ook heel dankbaar voor eenmalige giften.  
 
In dit schrijven hebben we u heel beknopt verteld welk verlangen God in ons hart 
heeft gelegd en wat we willen gaan doen.  
Hartelijke groet, Ties en Naomi Reitsma  
Tel: 0639146457  Email: tiesennaomi@gmail.com 
 
Praktische informatie: 
• Doneren kan heel eenvoudig via de website van Stichting Christian 

Refugee Relief (www.christianrefugeerelief.com). Deze stichting heeft 
een ANBI-status. Belangrijk is om in het donatie- keuzemenu van de 
projecten te kiezen voor de omschrijving “veldwerkers Ties & Naomi”. U 
kunt daar kiezen voor een maandelijkse of eenmalige gift en zelf een 
bedrag invullen. 

• Gedurende ons verblijf op Lesbos, zullen we u via een nieuwsbrief 
regelmatig op de hoogte houden van onze werkzaamheden en ook zullen 
we gebedspunten met u delen. Deze nieuwsbrief verschijnt op de 
website, maar die kunnen we u ook per mail toesturen. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via het emailadres. 

• Ons thuisfrontteam bestaat uit Hermen Geluk, Jorian Schot en Jessica 
van den Bogerd. Gedurende ons verblijf op Lesbos kunt u ook met hen 
contact opnemen bij vragen, via het emailadres tiesennaomi@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Corazon Voedsel-actie.nl   

 
Voedsel-actie.nl: van verspilde groenten naar een beter voedselsysteem! 
Het verhaal achter de Corazonbox... 
 
Het begon als een actie tegen voedselverspilling: wij kochten overschotten bij 
boeren en groothandels en stelden met deze groenten en fruit de vers boxen 
samen. De kromme komkommers en vreemd gevormde paprika’s smaakten prima. 
Maar, de versheid van andere producten viel nog wel eens tegen.  
Daarom zijn we hiermee gestopt. 
 
Inmiddels willen wij actief bouwen aan een beter voedselsysteem, waarin 
verspilling tot het minimum is beperkt. Het moet kleinschaliger en zo direct 
mogelijk van boer naar klant. Wanneer meer mensen hieraan meewerken, door 
bewust in te kopen, kunnen boeren anders en meer divers gaan telen.  
Bovendien hoeft er dan minder voedsel en energie te worden verspild.  
Zo zorgen we samen beter voor de aarde! 
 
Lokale groothandel 
Naast de vers box, die aan particulieren wordt geleverd, hebben wij een opzet 
gemaakt voor een lokale groothandel, zodat boeren hun producten ook 
gemakkelijker direct kunnen leveren aan groenteboeren en marktkooplui in de 
buurt. We hebben namelijk gezien dat de voedselmarkt te vaak door grote 
bedrijven is dichtgetimmerd, waardoor kleinhandel en ambulante handel 
nauwelijks nog een kans hebben. 
 
Corazon Caritas box 
Belangrijk uitgangspunt van Stichting Corazon is dat iedereen moet kunnen 
meedoen, ook wie niet genoeg te besteden heeft. De voedselbank lijkt ons geen 
echte oplossing. Samen met de caritas of diaconie van de plaatselijke kerk willen 
wij ervoor zorgen dat ook zij, die te weinig geld hebben toch een gezonde vers 
box kunnen kopen. Zij betalen een deel tot niets, naar vermogen. 
 
Help deze actie een handje door mee te doen en iemand aan te melden voor de 
Corazon Caritas box! 
En… vergeet niet om regelmatig een Corazon versbox te bestellen.  

Zo helpen we elkaar op weg naar een echt duurzame samenleving! 
 

Corazon weekbox  
groenten en fruit  
voor 1, 2 of 4 personen, 
fruitbox of seniorenbox. 
Bezorging: 2 euro of gratis bij 
een minimale bestelwaarde  
van 30 euro 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 



 

Samen zingen en muziek maken 
 
Hoi allemaal, 
 
Vakantie voorbij en iedereen weer bezig aan een nieuw seizoen. 
We hebben samen voor de vakantie een paar toffe zaterdagmorgens gehad en 
toen gezegd dat we daarmee door zouden gaan. 

En zaterdag 30 oktober is het weer zover. 
Wees welkom. 
Wij hebben er weer zin in. 
Als je graag een keuzelied speelt/zingt, 
laat maar weer horen; was de vorig keer ook super. 
En weet je vrienden of gemeenteleden die dit  
ook leuk zouden vinden, nodig ze dan gerust uit. 
Natuurlijk ook weer ruimte voor de kinderen, 
dus neem ze maar mee, 
 
Hopelijk tot zaterdag 30 oktober, 
9.15 uur is er koffie, 
09.30 – 11.30  
samen zingen en muziek maken. 
 
 

  


