
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 februari 2020 
 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 1 maart 2020. Daarom verzoeken wij u 
vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 23 januari voor de maand maart 
in te leveren, email adres: 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 
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Dan toch maar bukken?  
 
'O dus je moet over je laten lopen?' zei iemand in een gespreksgroep toen het ging 
over Jezus' aanbeveling om, als iemand je een mep geeft, je andere wang toe te 
keren. Ik dacht slim te zijn: 'Jezus deed het zo. Liet Hij over zich lopen volgens 
jou?' Maar dat trof geen doel. 'Ik ben Jezus niet... '  
Daarna begon het gesprek. De Heer zegt het vrij eenvoudig: · ... bied je gezicht 
nog eens aan, en als ze je jas willen, geef dan meteen je hemd, en als ze je dwingen 
een kilometer voor ze te sjouwen, trek dan nog zo'n eind met ze op!'  
Dat heeft de tongen wel losgemaakt onder ons, zijn volgers. Daar is alleen al het 
feit dat we zo'n woord van Jezus nou niet direct zien als een raadgeving, een ' 
advies, een tip. Nee, zijn woord is wet, en een wet moet, en wat moet is zwaar. 
Dat lood in de schoenen blokkeert echter de visie dat Jezus gewoon de best 
denkbare route door het leven wijst. Zijn woorden zijn als ANWB-paaltjes. Je doet 
er verstandig aan die te volgen, want dan kom je altijd goed uit. Je bouwt je huis 
op een rots zoals Hij zelf zegt. Wie andere wegen wil gaan, zal zich nogal eens door 
drijfzand heen moeten werken.  
 
Dat maakt het echter niet makkelijk. Dat is iets anders. Het volgen van Jezus is 
geen 'piece of cake', er gaat geen roltrap naar de hemel. Daarom is het goed nog 
wat dieper op deze tekst in te gaan. De context maakt duidelijk dat er met 
verschillende voorbeelden driemaal hetzelfde wordt gezegd, namelijk: vergeld 
geen kwaad met kwaad, maar doe het omgekeerde: zegen hen die je vervloeken 
en beledigen. Dat is de boodschap van de klap, de jas en de mijl. Het is immers 
verleidelijk je te laten meezuigen door de spiraal van geweld, zoals miljarden 
sterren dat doen in ons melkwegstelsel, allemaal in clusters tegelijk dezelfde kant 
op. Maar een mens is meer dan zo'n ster. Hij kan zeggen: 'Ik doe niet meer mee. Ik 
weiger me voortaan de les te laten lezen door de agressie van mijn omgeving.' Dat 
kost wat, dat is waar. Maar er zijn er tallozen die het al doen. Dat beseffen we niet 
zo direct, net als Elia. Die stond ook voor zijn gevoel tegenover een massa die koos 
voor de verlokkingen van de Kananese religie met zijn tempelhoertjes en andere 
pleziertjes. Maar nee, er waren er nog 7000 in Israël die boze baas Baäl verwierpen. 
Wat een getal! Dat gaf de profeet weer moed.  

Dan toch maar bukken? Omdat 
eind goed al goed is? En omdat 
er een heleboel zijn die al over 
zich heen laten lopen? Nee, 
beslist niet. Het gaat (ten 
eerste) niet alleen om het eind, 
er is langs de hele weg 
ondersteuning. Elia werd tijdens 
de hongersnood letterlijk van 
bovenaf door de raven gevoed 
en Jezus zelf werd in de 
woestijn bemoedigd door 
engelen. Wie (ten tweede) de 
berichten leest over de volgers 
van Jezus op de plekken waar  
 



 

 

 
 
 
geloven echt veel kost, zal zien dat die mensen in de regel niet kapot te krijgen 
zijn. Niks bukken! De tekst zelf geeft dat trouwens ook aan, maar om dat te zien 
moeten we dieper de fundamenten in. Dat wil zeggen, naar de levende context van 
de samenleving van die dagen. Jezus' keuze voor de klap, de jas en de mijl is niet 
willekeurig. Voor zijn tijdgenoten waren die voorbeelden meteen herkenbaar.  
 

We kijken eerst naar de klap. Slaan was een ingewikkelde bezigheid vanwege de 
sociale implicaties. Je sloeg sowieso met de rechterhand. Met links maakte je jezelf 
onsterfelijk belachelijk. Maar dan kon je nog op twee manieren slaan. Met de 
forehand de vlakke hand sloeg je een gelijke: een collega of iemand van dezelfde 
status als jij. De rug van de hand gebruikte je om een mindere, je vrouw, je kind 
of je slaaf mee te slaan. Keerde het slachtoffer nu zijn andere wang toe, dan 
vereiste die tweede klap een rare draai van het lichaam, probeer het maar uit. Dat 
betekende dat de agressor niet meer wist hoe te slaan zonder zichzelf alsnog 
onsterfelijk belachelijk te maken. Hij moest afdruipen. Met zo'n actie geef je je 
tegenstander te denken: 'Deugt die volksgewoonte wel om erop los te slaan 
wanneer iets je niet zint?'  
 

Het voorbeeld van de jas komt uit de civiele rechtspraak. Wanneer iemand een 
schuld niet kon betalen en de schuldeiser hem voor het gerecht daagde, mocht 
deze de mantel van de schuldenaar ter plekke opeisen. Daar was niks tegen te 
doen. De schuldenaar moest het kledingstuk onmiddellijk overhandigen zodat hij in 
zijn onderkleed voor schut kwam te staan voor de hele gemeenschap. (Een schuld 
mocht kennelijk door ontkleding met schande bekleed worden.) Maar trok de 
schuldenaar ook zijn onderkleed uit zoals Jezus aanraadt, dan stond hij daar 
poedelnaakt, en kwam er meteen een keer in de verhoudingen, want zoiets was 
ondenkbaar voor dat deftige hof! Daar zou een rel van jewelste van komen. Reken 
maar dat de schuldenaar zijn mantel direct terugkreeg. Jezus zegt eigenlijk: 
'Presenteer je meteen maar in je blootje, dan geef je ze wat te denken: deugt die 
rechterlijke beroving van je jas en je eer eigenlijk wel?'  
 

Met de mijl gaat het over oorlogsrecht. Een Romeins soldaat mocht elke 
willekeurige voorbijganger dwingen om zijn ransel of zijn schild voor hem te 
dragen. Maar dat was slechts toegestaan voor de afstand van één mijl. Er stonden 
mijlpaaltjes langs de weg dus de burger was beschermd tegen vrije interpretatie 
en willekeur door de bezetter zelf. Wanneer de burger nu doodgemoedereerd het 
volgende paaltje voorbij zou wandelen op aanraden van Jezus, dan kon de legionair 
daarvoor disciplinair gestraft worden als zijn officieren ervan hoorden. Geloof maar 
dat de krijger haastig zijn spullen terug zou vragen. Hij had iets om over na te 
denken: deugt dat vernederende oorlogsrecht eigenlijk wel?  
 

Jezus roept dus niet op om te bukken. Integendeel, de klap, de jas en de mijl gaan 
over actief maar geweldloos verzet tegen vernederende misstanden. Ze 
bemoedigen je om jezelf creatief en met humor te verweren en anderen te 
confronteren met wat niet deugt.  
 
Tekst: Leo de Vos (voormalig programmamaker bij de EO) Illustratie: Roel Ottow 



 

 

Weetjes Overgenomen van WEET.nl 

 

ZIJDE  
Zijde is een bijzondere stof. Veel mensen vinden het lekker zitten, kleurstof hecht er 
goed aan en het heeft een glans die spreekwoordelijk is geworden.  Zijde wordt 'geoogst' 
van de zijderups. In China gebeurt dat al duizenden jaren. De zijderups wordt gevoed 
met bladeren van de moerbeiboom. Wanneer het tijd wordt om zich te verpoppen tot 
zijdevlinder spint de rups een cocon van, je raadt het al, zijde. Hij wikkelt zich in met 
een gesponnen eiwitdraad die een kilometer lang is. Wanneer het tijd wordt om te 
ontpoppen, scheidt de vlinder een basische vloeistof uit zodat de cocon oplost. Om 

zijden kleding te maken wordt de cocon gekookt. De pop binnenin gaat dan dood ☹. 

Door over de buitenkant te borstelen wordt het uiteinde van de draad gezocht, en 
vervolgens windt men de cocon af. Meestal spinnen zijderupsen hun eigen cocon, maar 
soms kruipen er twee of zelfs drie samen om zich te verpoppen. De eigenschappen van 
het zijde veranderen dan zodanig dat men van de cocons van drie rupsen kogelwerende 
vesten maakt.  
 

SPINNENWEBBEN 
Wetenschappers hebben ontdekt dat de Hyptiotes cavatus sprin op een speciale manier 
zijn prooien vangt. Deze spin lanceert zichzelf met web en al naar het diertje dat hij 
wil verslinden. Hij kan zichzelf katapulteren. Hiervoor wikkelt hij zijn web op zodat hij 
er als het ware elastische energie in opslaat. Wanneer een prooi binnen vangbereik is, 
laat hij zijn web losschieten en vliegt ie in razende vaart eropaf. Als je dacht dat deze 
‘katapultspin’ de enige verbazingwekkende jager op aarde is, dan heb je het mis. 
Sommige zijn ware webkunstenaars. De wielwebspin Caerostris darwini spant de kroon. 
Die spin kruipt rond in het regenwoud van Madagaskar, en het vrouwtje maakt de 
grootste webben ter wereld. Haar spinrag is het sterkste biomateriaal op aarde: twee 
keer elastischer dan dat van alle bekende spinnen 
soorten, behorend tot het type dat het meeste gewicht kan dragen. Het rag kan drie 
keer meer energie opvangen dan Kevlar, dat gebruikt wordt in kogelvrije vesten. Kijk 
hier maar eens (You Tube: Spider Shoots 25 Metre Web | The Hunt | BBC Earth) hoe 
deze spin te werk gaat om een web te maken over een 25 met er brede rivier.  
Is dat niet wonderlijk? 
 

BIOMIMICRY  
Steeds vaker proberen wetenschappers eigenschappen van dieren 
en planten na te bootsen in nieuwe, slimme producten. Dat heet 
biomimicry. In de natuur zijn overal briljante oplossingen te 
vinden voor problemen waar de mens tegenaan loopt. Creativiteit 
in de natuur… daar kun je nog wat van opsteken! 
Een mooi praktijkvoorbeeld is een Amerikaanse tapijtfabriek die 
schoon en duurzaam wil produceren. De plakkerige pootjes van de gekko hebben 
Interface een flinke stap verder geholpen. De lijm waarmee de tegels op de vloer worden 
geplakt, is vervangen door een natuurlijk kleefmateriaal, gebaseerd op de plakkerige 
pootjes van de gekko. Dit kleine reptiel blijft aan muren kleven door minuscule haartjes 
onder zijn poten. Die zijn zo klein, dat ze worden aangetrokken door moleculen in het 
oppervlak waarop ze lopen (de zogenaamde vanderwaalskracht zorgt daarvoor). Het 
grote aantal haartjes maakt de kleefkracht enorm; een gekko is slechts door een ruk in 
één bepaalde richting los te krijgen. Dit plakmechanisme is door Amerikaanse 
wetenschappers ‘gekraakt’ en omgezet in een nieuw soort flexibele ‘lijm’; het zoveelste 
voorbeeld van geslaagde biomimicry. 
 

Het is de Meester Schepper die hier achter zit. 



 

 

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: 

 02-02 André Wisse   Maaltijd van de Heer    

 09-02 Michiel Steenwinkel           

 16-02 Dirk Lemmens        

 23-02 Wim Grandia         

01-03 Jan Wisse     Maaltijd van de Heer  

08-03 Arjan Baan       

       

 VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 16 februari 
 

 Deze maand Parelklas op zondag 9 februari 

 

   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. via mail 
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 9.40 uur in DOK 11 aanwezig zijn 

 
 



 

 

 

 

Zendeling van de maand:  
Fineke Jansen - Bolivia 

 
We hadden een geweldige tijd in de 
gevangenis. Met een team van 7 konden 
we tijd doorbrengen en delen met alle 
gedetineerden. Verschillende tientallen 
mannen gaven hun leven aan de Heer, 
bidt dat de Heer hen zal herinneren aan 
deze beslissing en hen zal bemoedigen. 
Een man zei me: ik ben nu vrij vanbinnen 
en heb vrede. Mijn hart brak bij het zien 
van de omstandigheden waaronder 
diverse buitenlanders leven en ben aan 
het denken hoe ik hen een beetje kan 
helpen. 

 

 Rooster 

Datum 
2 

Febr.  

9 

Febr.  

16 

Febr. 

23 

Febr.  

1 

Maart 

8 

Maart 

 Maaltijd 

van de Heer 
   

Maaltijd 

van de Heer 
 

 

Kaïn en Abel 
Genesis  
4:1-16 

Noach 
Genesis  
6:9-9:17 

Toren van Babel 
Genesis  
11:1-9 

Psalm 148 
Jezus gaat naar 

Jeruzalem  
Lucas 19:29-40 

Jezus jaagt hdls 
uit de tempel  
Lucas 19:45-48 

Groep 1-2 Iza Thijmen Luka Margaret Thijmen Iza 

 Anneke Jannie Shannon Eline Jannie Anneke 

 Rachel Ruben Topagna Febe Ruben Rachel 

 Sara    o.v.b Sara 
       

Groep 3-4 Sandra Renske Wim Sandra Daniëlle Wim 

 Silvia Bram Jaccoline Silvia Bo Jaccoline 

 Arjon  Samuël Arjon  Samuël 
       

Groep 5-6 Rudi Barendine Marco Selina Rudi Barendine 

 Anke Cees Mark Angelique Anke Cees 
       

Groep 7-8 Adrian Adrian Salome Lies Lies Adrian 

 Maria Maria Mae Alev Alev Maria 

       

Zondagmiddag 9 februari basistraining voor alle Parelkidsmedewerkers. 

Na de dienst lunch, graag opgeven voor 5 februari i.v.m. de inkopen. 



 

 

 
Er is nu een interim-regering, maar we zijn er nog lang niet.  
De haat, onzekerheid en onrust zijn er nog steeds, en we gaan na 1 januari 
mogelijk weer een hele moeilijke situatie tegemoet. 
 
Gebed voor:  
Met betrekking tot onze papieren hebben we nog steeds nodig om de hand van 
God op een machtige manier te zien werken, blijf hiervoor s.v.p. bidden, ook 
voor Felina.  
Voor bescherming zowel voor de teams als ook voor de huizen tegen inbraak en 
brandstichting.  
Dat God ons wijsheid geeft en ook zal voorzien in levensmiddelen etc. etc. 
mochten er weer tijden komen van barricades, blokkades en geweld in de straten.  
Voor voorziening, ik kan nog steeds geen geld uit de ATM halen, wat het probleem 
is weet ik niet maar ik ben bezorgd. Prijzen waren meer dan verdubbeld in 
november, nu wel wat gezakt is gelukkig.  
En laten we bidden dat er verwarring zal zijn in de mensen die kwaad in hun hart 
hebben. Dat God de hemelse gewesten schoon zal vegen want er wordt ook veel 
hekserij bedreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 Bidstonden  
Elke zondag van 09.40 - 10.00 uur in DOK 11 gebedsleger, elke maandag 19.00 - 
20.00 uur, elke woensdag 08.45 – 09.30 uur.  
Elke zaterdag GEBEDSONTBIJT, 07.00 – 08.30 uur in lokaal 5.  

 Poortvliet Prayer  
Zaterdag 8 februari 09.30 uur biddend door Poortvliet. Om 09.30 uur verzamelen: 
Markt 16 Poortvliet. 10.00 uur vertrekken we. Geef je op: 
komenzietholen@gmail.com of bij Willem 

  Zanguurtje in Ten Anker 
Zondag 9 februari 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 d   

 Vrouwenochtend  

Dinsdag 11 & 25 februari om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 
10.00 uur. Info: Rebecca  

 Tiener & jeugd avond 
Zaterdag 15 & 29 februari is het tiener & jeugdavond 

 Huiskringen 

Komen samen in week 7 (10-14 febr.) & 9 (24-28 febr.)  

 Fundament studie  
Interesse? Neem dan contact op met Paul  

 Bijbel studie  
Op donderdag 6 & 20 februari om 19.15 u inloop met koffie of thee,  
aanvang 19.30 uur. De Bijbelstudie duurt tot 21.00 uur  

 Werkvergadering  
Op dinsdag 18 februari werkvergadering voor alle functioneel verantwoordelijken 
om 19.15 u inloop met koffie of thee, aanvang 19.30 uur 

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

 Christian Athletes Tholen 

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

 Thools mannenontbijt  
Zaterdag 7 maart mannenontbijt in de Oesterschelp, inloop 07.30 aanvang 08.00 u 

 Bootcamp 

Elke zaterdag ochtend sporten van 09.30 tot 10.30 uur.  
 

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

 

 

Agenda februari 



 

 

Akoestisch huiskamerconcert Delise in Tholen 
 

Op zaterdagmiddag 29 februari geeft Delise een akoestisch huiskamerconcert 
in de Gasthuiskapel in Tholen. Tijdens dit concert in intieme setting zal Delise 
covers en eigen gemaakte liedjes laten horen, waarbij ze ook een inkijkje geeft in 
de verhalen achter haar muziek. Laat je die zaterdagmiddag meenemen met haar 
prachtige stemgeluid en mooie, ontroerende en vrolijke liedjes! Ook wordt ze 
begeleid door een cellist.  
 

Dit huiskamerconcert is extra bijzonder: naast nummers 
van haar debuutalbum ‘Bladzijde 1', zal Delise ook 
nieuwe muziek laten horen. Op zaterdag 28 maart 2020 
zal Delise namelijk haar nieuwe cd ‘Kleine dingen’ 
presenteren in Gouda en voor aanwezigen van het 
huiskamerconcert is deze cd al een maand eerder 
beschikbaar.  
 

Delise maakt ‘Nederlandse female pop, met een vleugje 
singer-songwriter en teksten om over na te denken’. Haar 
komende EP combineert, meer nog dan haar 
debuutalbum ‘Bladzijde 1’, helder gezongen en verhalende popliedjes met haar 
geloof. 
 

“De albumtitel verwijst naar die onbeduidende, en toch belangrijke dingen in het 
leven waar je snel overheen kijkt,” vertelt Delise. “Kleine dingen gaat over anders 
kijken naar die alledaagse momenten. En over dankbaarheid.”  
 

Daarmee schuwt Delise sociale en maatschappelijke thema’s niet.  
Delise: “Zorgen in het leven kunnen soms overweldigend lijken.  
Het besef dat God met je meegaat, je niets meer te vrezen hebt, is de rode draad 
in mijn popsong Overwinnen (geïnspireerd op het Bijbelverhaal van Job) maar ook 
in Verbonden, waar Elbert Smelt van Trinity een aandeel in heeft. Daarnaast staat 
ook het liedje Helden op de EP, dat ik schreef in samenwerking met JellowZorg.” 
 

Ben je benieuwd naar de nieuwste muziek van Delise? Geniet dan mee tijdens dit 
unieke huiskamerconcert van een middag vol muzikale verrassingen! 
 

Meer informatie en tickets zijn te vinden via www.truetickets.nl/Delise of 
via www.delise.nl.  
 

Poortvliet Prayer 
zaterdag 8 februari 09.30 uur  

Biddend door Poortvliet 
09.30 uur verzamelen Markt 16 Poortvliet 

10.00 uur vertrekken we. 11.30 uur zijn we weer terug, 

12.00 uur ben je weer thuis. Geef je op: 
 komenzietholen@gmail.com of bij Willem 



 

 

 

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

 

Datum  Crèche Bible-Theek Boekentafel 
02-02  Marjolijn -Ruth -Hanneke B -Febe Henny Ina 
09-02  Hanneke J -Dani -Wendy  Lida Jedidjah 
16-02  Conny -Anja -Mark  Olivier Yvonne 
23-02  Marja -Ron -Marjolijn -Jelle Anita Henny 
01-03  Anja -Mark -Wendy Henny Ina 
08-03  Ruth -Hanneke B -Conny -Febe Lida Jedidjah 
      

 

Datum Welkomstteam Praatjestafel Collecteren 
02-02 Marcel & Theo Tonny Ton & Jaap 
09-02 Margaret & Erwin Margaret Jordi & Erwin 
16-02 Ina & Lavina Rebecca Theo & Jasper 
23-02 Jaap & Tineke Tonny Jeroen & Ton 
01-03 Margaret & Theo Rebecca  Jaap & Jordi 
08-03 Marcel & Erwin  Erwin & Theo 

 

Datum Beamer 
Heb je iets voor 
op de beamer? 
Dan kun je 
terecht bij  
Rudi van Treijen  
06-10890098 

Geluid Heeft u speciale 
technische 
voorzieningen nodig 
en/of eventuele 
vragen over de 
techniek dan kun je 
terecht bij Olivier 
06-48266134 
 

02-02 Job Zefanja 
09-02 Olivier Theo 
16-02 Ton Zefanja 
23-02 Zefanja Theo 
01-03 Job Olivier 
08-03 Olivier Zefanja 

 

Week Datum Poetsploeg 

6 3-7 febr. Dirk -Ties -Els 
7 10-14 febr. Lenna -Jannie -Rebecca -Anneke 
8 17-21 febr. Adrian & Maria -Elly 
9 24-28 febr. Jedidjah -Willem 
10 2-6 mrt. Tonny - Jacqueline - Margreet - Angelique 
11 9-13 mrt. Dirk -Ties -Els 

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

Datum   Koffiedienst  Inschenken  & opruimen Tienerhonk 
02-02 Rebecca & Martine G  Hanneke J 

09-02 Rien & Luciënne Heb je opmerkingen Jeroen 

16-02 Bert & Lies of vragen over de Hermen 

23-02 André & Ruben koffiedienst?  Mark V 

01-03 Hanneke B & Conja Bel Luciënne Adrian v G 

08-03 Rebecca & Martine G 0166-602682 Ties 
   

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



 

 

Boek van de maand februari 
 

ONGEPLAND 
 
Abby Johnson, directeur van een kliniek van de prochoice-
organisatie Planned Parenthood, zegde in oktober 2009 
haar baan op. Dit simpele feit werd landelijk nieuws in 
Amerika, omdat zij meteen daarna haar toevlucht nam tot 
de prolifebeweging Coalition for Life. 
Waarom maakte Abby zo'n radicale overstap? En hoe 
reageerde Planned Parenthood op haar plotselinge 
vertrek? 
In dit boek vertelt Abby het volledige verhaal van haar 
verandering. 'Ongepland' is een adembenemend relaas 
over een confrontatie tussen leven en dood, de motieven 
in beide kampen en de kracht van het gebed. Tegelijk is 
het de weerslag van een persoonlijke geestelijke 
verandering. Abby's unieke positie als voormalig directeur 
van een abortuskliniek werpt nieuw licht op een kwestie 
die politiek zeer gevoelig ligt. Dit boek is een must have 
voor iedereen die betrokken is bij het prolife versus 
prochoiche debat. Een aanrader voor iedereen die wil dat 
vrouwen die onbedoeld zwanger zijn hulp krijgen. 

 
 

Laat ons samen bidden 
 
‘Ik, de Here , laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog 
op u gericht. Psalmen 32:8 HTB 
 
Soms is het best moeilijk om Christen te zijn. In eigen kracht gaat dat ook echt 
niet lukken. Tenminste dat is mijn ervaring. Jarenlang heb ik geprobeerd om een 
goed Christen te zijn, zonder het echt van God te verwachten. Maar onze hemelse 
Vader is een heel geduldige God. Dat blijkt wel uit de loop van de geschiedenis, 
en dat bleek ook in mijn leven. Toen ik tot de ontdekking kwam dat ik het echt 
niet zou redden om een “goed” christen te zijn, toen was de Here God daar. 
          Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan!  
 

Wat een rust gaf mij dat. Hijzelf ging het mij leren, 
Hijzelf ging mij onderwijzen. En al die jaren van vallen 
en opstaan is dat de realiteit van mijn leven geweest. 
Als ik tot de Here God ging was Hij er voor mij. En 
misschien snap je dan ook waarom gebed voor mij zo 
super belangrijk is. Ik kan het niet zelf.  
En hoe zou ik tot God gaan als Hij de mogelijkheid  
van het gebed niet had gegeven 
 

Henny 



 

 

 

 
 


