
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 april 2021 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 2 mei 2021.  

 
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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Zing nu vol vreugd' een nieuw lied voor de Heer; 
dicht nieuwe liederen met splinternieuwe woorden 

en zoek steeds andere, welluidende akkoorden, 
geef in je lied de komst van 't Leven weer! 

 
Vertel de mensen dat God Koning is, 

maar ook, dat Hij een Vader is, die vol erbarmen 
Zijn struikelende kind'ren opvangt in Zijn armen, 

hen opzoekt in de diepste duisternis. 
 

Zing van Zijn Zoon, Die eens gestorven is; 
zeg dat Hij leeft en dat wij met Hem zullen leven; 

zing van de vreugde, die je dóór wilt geven 
omdat je hart er boordevol van is! 

 
Nel Benschop 

Uit: Geloven is geluk 



 

Erediensten  
 

Onze eredienst op zondag vind plaats met voorlopig een maximum aantal van 30 
aanwezige gemeenteleden. Men moet zich vooraf aanmelden om een dienst bij te 
wonen d.m.v. het aanmeld systeem, de aanmeld link vind je op onze website. 
(het blijft nog steeds kerk-zijn in een anderhalve-meter-setting).  
 
 

Kom je naar de eredienst? 
Kleed je wat warmer aan dan gebruikelijk  
omdat we wel warm stoken,  
maar we ook moeten ventileren. 
 
 

De eredienst wordt ook via een  link  uitgezonden op  
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  
 

 Eredienst  aanvang 10.00 uur (ook online te volgen) 
 (vooraf aanmelden via de website, instructies vind je achterin deze Parelvisser)   
  

  Spreker      Bijzonderheden  

 04-04 Sander Bruins Slot  Maaltijd van de Heer - PASEN  
  Deze dienst is al volgeboekt 
  
 11-04 Kees van Velzen       

  Ben je niet uitgenodigd:  Aanmelden kan vanaf zaterdag 3 april 17.00 uur.  
  Genodigden krijgen twee weken vooraf een aanmeldlink. 
  Zo geven we iedereen de gelegenheid een dienst bij te wonen. 
  

 18-04 Peter Grabijn      

  Ben je niet uitgenodigd:  Aanmelden kan vanaf zaterdag 10 april 17.00 uur.  
  Genodigden krijgen twee weken vooraf een aanmeldlink. 
  Zo geven we iedereen de gelegenheid een dienst bij te wonen. 

  
 25-04 Adrie van den Berk     
  Ben je niet uitgenodigd:  Aanmelden kan vanaf zaterdag 17 april 17.00 uur.  
  Genodigden krijgen twee weken vooraf een aanmeldlink. 
  Zo geven we iedereen de gelegenheid een dienst bij te wonen. 

 
02-05  Dirk Lemmens      Maaltijd van de Heer 

  Ben je niet uitgenodigd:  Aanmelden kan vanaf zaterdag 24 april 17.00 uur.  
  Genodigden krijgen twee weken vooraf een aanmeldlink. 
  Zo geven we iedereen de gelegenheid een dienst bij te wonen. 
 

Opnamen prediking 
De link voor livestream: https://www.youtube.com/channel/UCZ9UUpX6HyP_fiY0ge7isGA/live  

Op christengemeentetholen.nl kan je elke week de preek downloaden   
 

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


 

KRUIS EN ZONDEVAL  
De kruisiging van Jezus was nodig vanwege de zondeval van Adam. De apostel Paulus 
legt in meerdere van zijn brieven het verband tussen Jezus en Adam (Romeinen 5, 
1 Korinthe 15). Dat verband is niet uit de lucht gegrepen.  
Verschillende kernpunten die in het verslag van de zondeval (Genesis 3) worden  
genoemd, kom je ook tegen bij de kruisiging.  
 

Zo staat er bij de zondeval dat er dorens en distels opkwamen op de aarde, en werd 
Jezus vernederd met een doornenkroon.  
 

Adam en Eva ontdekten dat ze naakt waren, en gebruikelijk werden misdadigers 
door de Romeinen naakt gekruisigd. Jezus hing 'tussen hemel en aarde', volgens 
Deuteronomium 21:22-23 ben je dan vervloekt.  
 

En ook bij de zondeval wordt er een vloek uitgesproken. Bij de 
zondeval kwam de dood in de wereld, en Jezus stierf aan het 
kruis. Wie de kruisiging als een historische gebeurtenis ziet, kan 
er niet omheen dat er ook een historische zondeval is geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HET TEKEN VAN JONA  
Meerdere keren in de evangeliën heeft Jezus voorspeld dat Hij zou gaan sterven. 
Tegen de Joden zei Hij dat Hij de tempel (Zijn lichaam) in drie dagen zou opbouwen 
(Johannes 2:19). In Mattheus 12.40 antwoordt Jezus de Farizeeën en 
wetsgeleerden, wanneer ze om een teken vragen, dat ze geen ander teken zullen 
krijgen dan dat van Jona.  
 
De oudtestamentische profeet Jona zat drie dagen in de buik van een grote vis 
(zeemonster). De geschiedenis wordt door veel mensen, en ook veel christenen, als 
ongeloofwaardig gezien. Maar Jezus Zelf behandelt Jona’s netelige positie hier als 
een historische, waargebeurd feit. Net zoals Jona echt drie dagen in de vis heeft 
gezeten, is Jezus op de derde dag waarlijk opgestaan.  

 



 

q Bidstonden  

Elke maandag 19.00 - 20.00 uur in de grote zaal of lokaal 5  
Elke zaterdag van 07.00 – 08.00 uur in de grote zaal of lokaal 5 
Vooraf aanmelden verplicht bij Els 
Elke woensdag 08.30 – 09.30 uur in lokaal 5.  
Vooraf aanmelden bij Jedidjah 

q Vrouwenochtend  

Dinsdag 6 & 20 april om 9.45 uur inloop.  
Aanvang 10.00 uur. Info: Vooraf aanmelden bij Rebecca  

q Tiener avond 

Zaterdag 10 & 24 april onder voorbehoud is het tieneravond. 
Info bij Daniël   

q Jeugd avond 

Zaterdag 17 april & 1 mei onder voorbehoud is het jeugdavond. 
Info bij Barendine  

q Huisgroepen  

Komen samen in week 15 (12-16 april) & week 17 (26-30 april) 

q Micha cursus  

Dinsdag 6 & 20 april om 19.30 uur. Wat zegt de Bijbel over gerechtigheid en hoe 
kan jij meewerken in Gods Koninkrijk.  
Vooraf aanmelden bij Colinda  

q  Fundament studie  

Interesse? Neem dan contact op met Paul  

q  creamiddag 

Op woensdag 28 april van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen.  
Vooraf aanmelden bij Jedidjah  

q  Bijbelstudie Zie, Hij komt 

Op donderdag 8 april deel 4 en 22 april deel 5 om 19.30 uur. Meer info op de 

volgende pagina.▼ Ook te volgen via livestream. Vooraf aanmelden via Eventbrite  

q  VOP  

Mocht er een creatieve oplossing voor een geschikte locatie beschikbaar zijn, en 
is er een dienst met bezoekers is het op zondag 18 april VOP voor alle 
brugklassers onder voorbehoud 
 
 

Eventuele wijzigingen op de agenda staan altijd op zondag vermeld 

op het Bulletin en op onze website christengemeentetholen.nl 

 
 

Agenda april 



 

Zie, Hij komt! 
Een achtdelige bijbelstudieserie over het Bijbelboek Openbaring door Wim Grandia 
 

Je kan telkens 4 weken vooraf aanmelden via onze website/Eventbrite 
08-04-2021 Avond 4 Thema: Een boekrol met 7 zegels. Openbaring 4:2 – 5:14 
22-04-2021 Avond 5 Thema: de grote verdrukking. Openbaring 6:1 – 18:24 
13-05-2021 Avond 6 Thema: De draak gaat los. Openbaring 12:1 – 19:21 
27-05-2021 Avond 7 Thema: De overwinning. Openbaring 19:1 – 20:10 
10-06-2021 Avond 8 Thema: Alles wordt nieuw. Openbaring 20:7-22:21 

 

Opzet van de avond  

19:30 Opening - Studie I – Pauze - Studie II  ± 21:30 Afsluiting 

 

Zelf meemaken? AANMELDEN VERPLICHT 

Wil je deze acht studieavonden zelf meemaken? De avonden vinden plaats in de 
Oesterschelp in Tholen. Je kunt je telkens een maand vooraf voor deze studie 
inschrijven via onze website christengemeentetholen.nl (Eventbrite) Vol? Zet jezelf 
dan op de wachtlijst. Sta je op de wachtlijst? Je hoeft niets te missen want de studie 
is op hetzelfde tijdstip ook online via livestream te volgen. Christengemeente Tholen 
heeft het recht de aanmeldingen aan te passen. Mocht het nodig zijn kunnen we 
zorgen dat iedereen een keer persoonlijk  aanwezig kan zijn bij de studie. Deze 
Bijbelstudie wordt ook via livestream (link op website) uitgezonden en is daarna 
beschikbaar via onze website onder het ‘nieuws’ item.  
 

 

 

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

 

Week Datum Poetsploeg 
14 5-9 april Jannie -Rebecca -Anneke -Petra 
15  Maria -Nel -Elly 
16  Liesbet -Corina -Ester 
17  Tonny -Jacqueline -Colinda 
18  Dirk -Ties -Els -Marjolijn 

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

De poetsploeg is op zoek naar 2 personen die 1 x in de 5 weken de créche willen poetsen 

( maximale  tijd +/-  30 minuten 1x in de 5 weken) 

               Welkom april 
4 april Tineke 
11 april Lavina  
18 april Marcel  
25 april Ina 
2 mei Tineke 

 



 

Laat ons samen bidden   
 

Hallo allemaal,  
 

Dit is de eerste keer dat ik het rubriekje ' laat ons samen bidden' invul. 
Eerlijk gezegd is het de laatste weken een enorme worsteling geweest om dit 
stokje van mijn moeder over te nemen. 
 

Nu zullen jullie misschien denken....'worsteling'? Ja...eigenlijk wel. 
Er wordt vaak gedacht door gemeenteleden heb ik het gevoel,  dat wij als leden 
van het gebedsteam, hele dagen bidden. Niks is minder waar in mijn geval. 
Ik vond het een geweldig moeilijk jaar, geestelijk gezien. 
 

We hebben als gebedsteam ook een gebedsleger, en dat bestaat nu al 1,5 jaar.  
Pas hebben we geëvalueerd wat de mensen in het gebedsleger vonden.  
Verschillende mensen gaven aan dat ze enorme worsteling hadden met gebed, 
sommigen wilden er zelfs door stoppen. Ik bemerkte bij verschillende van deze 
mensen wel een enorm verlangen om God te zoeken, maar door werk, gezin en 
ook door dat heel onze wereld die dit jaar op z'n kop wordt gegooid komt het er 
gewoon niet van. Zelf gaf mij deze gevoelens die ik ook deelde vaak momenten 
van schuld gevoelens....God doet zoveel voor mij en ik kan vaak de moed niet 
vatten om God te zoeken.  
 

Maar andere momenten dacht ik weer, Jedidjah....het is genade, jij hoeft niet zo 
hard je best te doen. Of ik dacht, God lijkt ver weg....maar dan besefte ik , God 
is heel dichtbij, maar jij bent ver weg. 
 

Een ander facet is dat ik ook zoveel moeite heb met het punt dat we vaak als 
evangelische christenen anderen het gevoel geven dat alles helemaal fantastisch 
gaat....want wij zijn immers kinderen van God. Maar kijk om je heen, alles gaat 
niet altijd fantastisch,  sterker nog, soms lijkt het zelfs of God niet verhoord. 
 

Ik wil niet negatief doen in deze brief, maar ik wil eerlijk zijn in deze brief,  
openheid bieden....laten we eerlijk zijn naar elkaar. Het is niet altijd makkelijk 
om God te zoeken! Ik geloof wel dat het zo ontzettend belangrijk is. 
 

Ik weet dat ik 1,5 jaar geleden op het podium vertelde hoe God door Zijn Woord 
tot mijn hart sprak.... Is God dan veranderd? 
Nee ik geloof het niet. 
 

Vorige week sprak ik met een lieve zuster op mijn pedicure stoel, en zij zei: ' 
Jedidjah,  dit hoort bij een leven met God, soms zitten we op een berg, en soms 
in een dal.' Dus... laat je niet ontmoedigen, praat eerlijk met een broer of zus, 
want we maken dit allemaal mee. De bidstonden hebben mij er dit jaar 
doorgetrokken, daar kunnen we in kleine groepjes eerlijk tegen elkaar zijn. 
 
Als laatste wil ik een vers met jullie delen. 
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en 
smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 
Filippenzen 4:6 HSV  https://bible.com/bible/1990/php.4.6.HSV 

Liefs Jedidjah. 



 

 

 
 

Als je ergens duisternis  

constateert  

kun je twee dingen doen:  

klagen hoe duister het is  

óf  

daar je licht laten schijnen. 
 

Rooster                          & crèche 

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

Voor groep 1-2-3-4 & creche: We proberen voor desbetreffende zondag door te geven 
welke kindjes er komen zodat misschien niet alle leiding mee hoeft te helpen. 

Datum 
  4 

april 
11 

april 
18 

april 
25 

april 
2 

mei 
9 

mei 

   Maaltijd  
van de Heer 

 
 

 Maaltijd  
van de Heer 

 

Groep       PASEN              Groep 1 t/m 4 samen in Lokaal 4                   

1-2-3-4   Margaret Wim Luka Margaret Renske Sandra 

   Thijmen Bo Shannon Anneke Jedidja Silivia 

   Ruben Samuel Topagna  Bram Arjon 
         

Les:  

 184. 
Maria  

ontmoet  
Jezus  

Joh. 20:1-18 

40. 
Jakob en 

Esau  
Genesis 
25:19-34 

41. 
Jakob bedriegt 

Isaak  
Genesis  
27:1-30 

42. 
Jakob heeft 
een droom 

Genesis  
28:10-22 

43. 
Lea en Rachel 

Genesis  
29:14-30 

44. 
Jakob vecht  
in de nacht 

Genesis  
32:23-32 

Datum 
  4 

april 
11 

april 
18 

april 
25 

april 
2 

mei 
9 

mei 

 
  Maaltijd  

van de Heer 
 

 
 Maaltijd  

van de Heer 
 

Groep        PASEN              Groep 5 t/m 8 samen in Lokaal 5                   

5-6-7-8   Adrian Barendine Lies Mark Adrian Barendine 

   Maria Cees Alev Rudi Maria Cees 

Datum 
  4 

april 
11 

april 
18 

april 
25 

april 
2 

mei 
9 

mei 

   
Maaltijd  

van de Heer 

 

 

 Maaltijd  
van de Heer 

 

Crèche      PASEN                                    Lokaal 3                              

   Mark Ruth Marjolijn Hanneke J Febe Theresa 

   Dani Marja Febe Hanneke B Marja Marjolijn 

   Christy Melody Marley Ziva Iris Lissy 

   Iris Lissy Ziva Noelle Zara Jet 



 

Zendelinge van deze maand  
is Petra Jeronimo-Jobse en dat komt goed uit want er gebeurt veel. 

 
Even kort voor de mensen die Petra niet (zo goed) kennen; Petra komt uit Rilland 
en is al jarenlang lid van de Christengemeente Tholen. In 2004 is ze naar Angola 
gegaan en daar woont ze nu nog steeds. Angola is een groot land in Afrika, verwoest 
door een jarenlange burgeroorlog waar de bevolking nog steeds gebukt gaat onder 
de gevolgen daarvan. Petra heeft in verschillende provincies gewerkt, vooral als 
verpleegkundige in moeder- en kindzorg. Andere bekende termen met betrekking 
tot Petra’s werk zijn soja en fistula. Op 14 juni 2019 is Petra getrouwd met Sousa. 
Na de bruiloft en een huwelijksreis in Nederland zijn ze samen weer naar Angola 
gegaan, waar ze wonen in Huambo. Sousa heeft een bedrijf dat organische compost 
maakt en hij geeft ook trainingen om met een duurzame manier van landbouw 
goede oogsten te krijgen. Petra kon hierbij mooi aansluiten met haar onderwerpen 
zoals soja, maar ook voeding, hygiëne, gezondheidzorg en opvoeding. Ook het 
fistulaproject gaat nog steeds verder en ze kunnen veel vrouwen helpen. Maar dat 
is een ander verhaal... 
 
.. want zoals al genoemd; er gebeurt veel! Tot nu toe werkte Petra veel 1 op 1 of 
reisde ze rond om trainingen te geven. Dit kost veel tijd en energie. Voor de 
toekomst moet dat anders. Om dit vorm te geven hebben Petra en Sousa een 
stichting opgericht ‘Árvore da Vida’ (boom van leven). Petra en Sousa schrijven: 
'Met Árvore da Vida willen we de gezondheid en kwaliteit van leven voor de mensen 
in Angola blijvend verbeteren. Dat doen we door mensen handvaten te geven om 
goed voor zichzelf en hun gezinnen te zorgen en door het geven van voorlichting en 
medische zorg. Op die manier willen we mensen bevrijden uit de cirkel van 
armoede, hen laten ervaren dat ze waardevol zijn en dat God van hen houdt.' 
 
In december 2020 konden Petra en Sousa met hun stichting een stuk grond kopen 
in Huambo, vlakbij een druk bezochte markt (Alemanha markt). Op die grond willen 
ze een gezondheids- en trainingscentrum bouwen met dezelfde naam ‘Árvore da 
Vida’. Daar gaan ze voorlichting en trainingen geven rond de thema's: gezondheid, 
voeding, gezin en landbouw. En gezondheidzorg bieden. Ze hopen dan ook op vele 
goede samenwerkingen met o.a. artsen.  
 
De bouw is zelfs al begonnen! Op het moment dat je dit leest, is de fundering al 



 

klaar. Petra en Sousa zijn vol vertrouwen en vol geloof aan dit project begonnen, 
ondanks dat het bedrag nog niet binnen is om dit te realiseren. De bouw van dit 
gezondheids- en trainingscentrum kost € 44.000. Er is al € 5.000 binnen. Om de 
overige € 39.000 bij elkaar te krijgen kunnen we jouw steun en gebed heel goed 
gebruiken!  

 
We hebben het bedrag dat 
nodig is voor de bouw 
opgedeeld in 3.900 
steentjes van 10 euro. Door 
één of meerdere steentjes 
voor jouw rekening te 
nemen steun jij de bouw van 
het gezondheids- en 
trainingscentrum en het 
werk van Petra en Sousa! 
 

Je kunt jouw bijdrage 
overmaken op NL61 RABO 
0360 9536 11 t.n.v. 
Christengemeente Tholen, 
onder vermelding van 
Project Petra in Angola. Het 
geld wordt verzameld via de 

rekening van de Christengemeente, omdat dit gunstiger is door corruptie, inflatie 
en sterk wisselende wisselkoersen. Dit is ook de reden waarom er al maandelijks 
een relatief hoog bedrag van het zendingsgeld naar Petra gaat, mensen sponsoren 
haar persoonlijk op deze manier en dit is het grootste deel van haar inkomsten voor 
haar levensonderhoud en werk.  
 
Je kunt op de hoogte blijven via de facebookpagina 'Petra en Sousa bouwen een 
trainingscentrum'. Het is een besloten 
facebookgroep, maar je kunt je 
gewoon aanmelden en goed nieuws: 
lid worden is gratis! Heb je geen 
facebook, maar wil je wel op de 
hoogte blijven? Neem dat contact met 
ons op, dan kunnen we vast iets 
regelen.  
Of wil je meer weten over een ander 
onderdeel van Petra's werk? Vraag 
gerust iemand van haar 
Thuisfrontteam: Nel Ottema, Jessica 
van den Bogerd, Martine Ligtenberg, 
Connie & Marco Bom, Ad & Vrouwke 
Mijnster of aan mij natuurlijk!  
 
Vriendelijke groeten, Danielle Barten 



 

In de Oesterschelp: 
 
1. Ben je ziek? Blijf thuis bij verkoudheidsklachten,  
    zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,  
    lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.  
    Heb je ook koorts en/of benauwdheid?  
    Dan blijven ook huisgenoten thuis.                 2.  

    
3. Denk aan de 1½ meter 
 
4. Hang je jas aan je stoel 
 
5. Activiteiten 
Probeer zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan met in acht 
neming van de regels. Laat deelnemers vooraf aanmelden. 

Vrouwenochtend, creamiddag, huisgroepen in de Oesterschelp enz. 
              
    Activiteit vooraf melden bij: secretariaat@christengemeentetholen.nl 

 
6. Drink gezellig koffie/thee. Instructies vind je in de keuken 
 
 
7. Alles wat je hebt gebruikt schoonmaken. Dankjewel. 

 
FIJN DAT JE MEEHELPT! 



 

Aanmelden via Eventbrite: 
 

1. Ga naar onze website www.christengemeentetholen.nl en KLIK OP de 
Bijbelstudie of zondag dat je naar de dienst wil komen 

2. Klik op DE LINK die je ziet tussen de tekst 
3. EventBrite opent en vraagt of je wil registreren: 

• REGISTREER dan voor desbetreffende dienst/Bijbelstudie 
(registreren en aanmelden is hetzelfde) 

• Vul het AANTAL PERSONEN in en meld je aan (registreren en 
aanmelden is hetzelfde) (Parelkids aanmelden is niet nodig)  

• Vul je je GEGEVENS in en REGISTREER 
4. Via je opgegeven mailadres krijg je een BEVESTIGING dat je welkom 

bent. 
5. Kun je onverhoopt toch niet komen, ANNULEER dan zodat anderen de 

gelegenheid krijgen jou plaats in te nemen: klik onderaan de 
bevestigingsmail op “jouw bestelling online bekijken en beheren”, en 
klik op “bestelling annuleren” en bevestig 

6. VOL? Zet jezelf op de WACHTLIJST, zodat we eventueel kunnen 
schuiven met mensen die vaker in de dienst komen. We communiceren 
hierover via je opgegeven mailadres. 

7. Voor vragen bel of app 06-11124907 (Maria) of mail naar dit adres: 
secreatriaat@christengemeentetholen.nl 


