
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 2021 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 7 maart 2021. Daarom verzoeken wij u vriendelijk de 

door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 28 februari 2021 voor de maand maart 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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Koers bepalen  
 

Het is als met twee mannen die in het oerwoud zijn verdwaald. De één gaat aan de 
slag om zich een uitweg te kappen en de ander klimt in een boom. De één gaat 
vooruit, maar weet niet of hij de goede kant uitgaat. De ander gaat in eerste 
instantie niet vooruit, maar kan vanuit zijn boomtop wel zien welke kant hij uit 
moet gaan om uit het oerwoud te geraken. De één doet de dingen goed, maar de 
ander doet het goede ding. Je kunt iets heel goed doen, maar als dat het verkeerde 
ding is, schiet je er nog niets mee op. Het is goed om een weg te banen, maar het 

is beter om eerst vast te stellen of die weg ook de 
gewenste richting uitgaat. Welvaart is nog geen 
welzijn en elke vooruitgang is nog geen verbetering. 
Bepaal daarom eerst je plaats en stel vast welke 
kant je met je leven uit wil gaan, zodat je dan de 
juiste koers kan bepalen voor je leven.  
 

Veel mensen zijn als de eerste man in het oerwoud, druk bezig zich een weg te 
banen en vooruit te komen, maar het contact met hun eigen hart zijn ze 
kwijtgeraakt. Ze ondernemen van alles, maar weten niet wie ze zelf zijn, wat ze 
willen en waar ze voor leven. We zouden eerst die wezenlijke vragen moeten 
beantwoorden voordat we van alles en nog wat gaan ondernemen. We moeten 
eerst het goede ding doen, voordat we de dingen goed doen. We moeten eerst 
weer in contact komen met onze eigen hartenklop, voordat we koers bepalen.  
 

Daarom drie vragen om u opnieuw in 
contact te brengen met uw eigen hart.  
Opmerkelijk is dat de resultaten, waar 
ook ter wereld, bijna altijd hetzelfde 
waren. Ongeacht of de drie vragen aan 
boeren of zakenlieden, aan studenten of 
huisvrouwen, aan Afrikanen of 
Europeanen, de antwoorden waren meestal hetzelfde. Waarom?  
Omdat deze vragen niet cultuur, trend of tijdgebonden zijn. Deze vragen zijn  
fundamenteel en universeel, ze zijn cultuur- en trend overstijgend. Ze raken de 
fundamenten van ons bestaan en brengen de diepste overtuiging van ons hart aan 
het licht. Het zijn de vragen die onze 'Cardioloog' aan ons stelt om de conditie van 
ons hart aan het licht te brengen.  
 

Vragen aan u zelf gesteld  
Ik wil u vragen om deze vragen voor uzelf te beantwoorden.  
1. Wat zijn de vijf belangrijkste dingen in uw leven?  
2. Hoe wilt u herinnerd worden?  
3. Hoe wilt u behandeld worden?  
 

Als u alle antwoorden hebt gegeven, kijk dan nog eens of deze overeenstemmen 
met de diepste overtuiging van uw hart. Wees daarin eerlijk met u zelf, want 
anders houdt u alleen uzelf maar voor de gek. Bent u niet tevreden, beantwoord 
deze vragen dan opnieuw of vul uw antwoorden aan totdat u wél helemaal 
tevreden bent.  
 

Overgenomen uit “De echte man” Jaap Dieleman 

De één doet de dingen 

goed, maar de ander 

doet het goede ding. 

We moeten eerst het goede 

ding doen, voordat we de 

dingen goed doen. 



 

Erediensten  
 

Zolang de landelijke lock down duurt zijn alle erediensten alleen online te volgen 
via onze website door op de knop ‘naar livestream’ te klikken.  
 

Zodra de lockdown voorbij is: 
Vindt de eredienst op zondag plaats met voorlopig een maximum aantal 
aanwezige gemeenteleden. (vanaf 30 personen) Men moet zich vooraf aanmelden 
om een dienst bij te wonen d.m.v. het aanmeld systeem, de link vind je op de 
website en hieronder. (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 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  online te volgen 
 (vooraf aanmelden via de website als de dienst weer bezocht mag worden, instructies vind je achterin deze Parelvisser)   
  

  Spreker      Bijzonderheden  

07-02 Dirk Lemmens   online Maaltijd van de Heer  

 14-02 Ad van der Wiel   online  

21-02  Jan Baan     online 

 28-02 André Wisse    online 

 07-03 Sander Bruins Slot  Maaltijd van de Heer  

         (onder voorbehoud live) & online 

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

Op christengemeentetholen.nl kan je elke week de preek downloaden   
 
 

Adressengids 2021  
Gegevens: Staan je gegevens nog niet vermeld of verkeerd in het adressengidsje, 
geef dit dan door. 
Wil je ook in de adressengids? 
Ben je gast en wil je graag in het adressengidsje vermeld staan, geef dan je 
gegevens door  
Gegevens doorgeven aan: 
secretariaat@christengemeentetholen.nl  
 

https://www.youtube.com/channel/UCZ9UUpX6HyP_fiY0ge7isGA/live
mailto:secretariaat@christengemeentetholen.nl


 

Gods zegen… 
 

Moge God ons zegenen met onrust over  

gemakkelijke antwoorden,  
halve waarheden en  
oppervlakkige relaties, 
zodat er diepgang moge zijn in onze harten. 
 

Moge God ons zegenen met boosheid over  

onrechtvaardigheid,  
onderdrukking en  
de uitbuiting van mensen, 
zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
 

Moge God ons zegenen met tranen  

te plengen voor hen die lijden door pijn,  
verstoting,  
honger en oorlog,  
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost om pijn in vreugde te 
veranderen. 
 

Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid  

om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld, 
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. 
 

En moge God ons zegenen met honger en dorst, 

honger en dorst naar Christus zelf,  
zodat we niet zullen rusten,  
totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen. 
 
 
 
If you have the courage to accept these blessings, then God will also bless you 
with: 
happiness—because you will know that you have made life better for others 
inner peace—because you will have worked to secure an outer peace for others 
laughter—because your heart will be light 
faithful friends—because they will recognize your worth as a person. 
These blessings are yours 
not for the asking, but for the giving 
from One who wants to be your companion,  
our God, who lives and reigns, forever and ever.  
Amen. 
  
Sister Ruth Fox, OSB 
 
 



 

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 i in de grote zaal of lokaal 5  
Vooraf aanmelden bij Jedidjah,  

q Vrouwenochtend  

Dinsdag 9 & 23 februari onder voorbehoud om 9.45 uur inloop. Aanvang 10.00 uur. 
Info: Vooraf aanmelden bij Rebecca  

q Tiener avond 

Zaterdag 13 & 27 februari onder voorbehoud is het tieneravond. 
Info bij Daniël  

q Jeugd avond 

Zaterdag 20 februari & 6 maart onder voorbehoud is het jeugdavond. 
Info bij Barendine  

q Huisgroepen  

Komen samen in week 7 (15-19 febr.) & week 9 (1-15 mrt.) onder voorbehoud 

q Micha cursus  

Dinsdag 9 & 23 februari onder voorbehoud om 19.30 uur. Wat zegt de Bijbel over 
gerechtigheid en hoe kan jij meewerken in Gods Koninkrijk.  
Vooraf aanmelden bij Colinda 06-4 

q  Fundament studie  

Interesse? Neem dan contact op met Paul Bruinincx, paul.bruinincx@online.nl  

q  creamiddag 

Op woensdag 24 februari onder voorbehoud van 13:30 tot en met 15:30 uur voor 
iedereen. Vooraf aanmelden bij Jedidjah tel. 

q  Bijbelstudie Zie, Hij komt 

Op donderdag 25 februari deel 1 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 21 februari VOP voor alle 
brugklassers onder voorbehoud 

q Werkvergadering 

Dinsdag 2 maart onder voorbehoud om 19.30 uur.  
Alle eindverantwoordelijken ontvangen hiervoor een uitnodiging. 
 

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

Agenda februari 



 

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

Als een lamp die schijnt 

Grandia: “Er is een groeiend besef is dat we in een bijzondere tijd leven en dat er daarom 

behoefte is aan 'eschatologisch' onderwijs vanuit het Woord van God. Er is echter over dit 

onderwerp zo’n variëteit van (soms tegengestelde) opvattingen dat we maar liever niet onze 

handen branden aan zoiets controversieels. Maar ik geloof dat alles wat er gaande is ons 

steeds dichterbij brengt bij een wereld, zoals deze wordt beschreven in Openbaring.  

En juist daarom is het nu de tijd om het profetisch woord (opnieuw) te openen en te 

bestuderen. Zoals Petrus het schreef: ‘En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker 

is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere 

plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart’ (2 Petrus 1:19).” 

 

Bewust maken 

“Mijn uitgangspunt is dat Openbaring ons is gegeven om ons 'iets te openbaren of te 

onthullen’,” zegt Grandia, “en dat is het tegenovergestelde van ‘iets zo ingewikkeld mogelijk 

maken’. Ik ga bij de behandeling uit van een grotendeels chronologische opzet, waarbij de 

‘outline’ te vinden is in Openbaring 1:19. Johannes krijgt daar de opdracht om op te schrijven 

wat hij heeft gezien (de openbaring van de verheerlijkte Christus), en wat nu is (het tijdperk 

van de kerk, verwoord in de zeven brieven van hoofdstuk 2 en 3), en wat hierna zal geschieden 

(vanaf Openbaring 4, zowel in de hemel als op de aarde en uitmondend in de wederkomst van 

de Here Jezus). Voor alle duidelijkheid: het gaat in deze studie niet om het promoten van de 

volmaakte eindtijdvisie (als die al bestaat), maar wel om het bewust maken van de tijd waarin 

we leven, het aanwakkeren van het verlangen naar de wederkomst en de oproep om ons te 

heiligen en te reinigen.” 

 

25-02-2021 Avond 1 Thema: De Openbaring. Openbaring 1:1-20 
11-03-2021 Avond 2 Thema: Wie overwint... Openbaring 2:1 – 3:22 
25-03-2021 Avond 3 Thema: De Heer tegemoet. Openbaring 4:1-11  
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  21:55 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. Als het enigszins kan/mag schalen we op naar 
meer dan 30 bezoekers die aanwezig mogen zijn in de zaal. Deze Bijbelstudie wordt ook via 
livestream (link op website) uitgezonden maar is daarna niet meer beschikbaar. 
 



 

In Tegenspoed 

Wanneer de blijdschap van ons wijken gaat 

en in ons hart slechts droefheid achterlaat, 

als niemand onze bittere smart verstaat 

en als ons lijden, 

dan kan de wereld ons geen vreugd bereiden. 

Wat zij ons biedt 

aan rijkdom en vermaken, 

geen vrede zal zij ooit het hart doen smaken 

in zijn verdriet. 

Als ramp of tegenspoed ons vergezelt 

en ’s werelds schijn ons heeft teleurgesteld, 

wanneer wij niet meer worden meegeteld 

op deze aarde, 

hoe duidelijk blijkt dan de geringe waarde 

van ’t aards geluk. 

Wat eens ons kon bekoren, 

dat heeft voor immer alle glans verloren 

in onze druk. 

’t Is menigmaal zo donker om ons heen, 

als ’t hart zich eenzaam voelt en zo alleen, 

als alles faalt, wat eens standvastig scheen, 

zoals wij dachten. 

O, dan, dan leert men alles schade achten. 

Wat winst voorheen was 

wordt thans prijs gegeven 

om Christus te gewinnen in dit leven. 

Ja, HEM alleen. 

 

Ingezonden 



 

Laat ons samen bidden   
Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht?  

En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om.   
Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. 

Mattheüs 10:29, 31 HSV 
 

           Zo'n heerlijk tekst gedeelte.  
      Wat een vertrouwen en wat een zekerheid spreekt daaruit.  
En als je dan denkt aan de tijd waarin wij leven, dan geeft dat zo'n enorme rust. 
Mij in ieder geval wel.  
Deze wetenschap gaat bidden en danken te boven.  
Dan kun je eenvoudigweg met je zorgen, grote en kleine, naar God toe en Hem 
vragen zijn handen over je leven te houden.  
Dan mag je weten dat je veilig bent wat er ook gebeurt.  
Dat is wat mij betreft een van de grootste gaven die ons in het gebed geschonken 
zijn: De rust die we daardoor ontvangen. 
Dat is ook iedere keer opnieuw weer de oproep die we als gebedsteam doen:  
Laat ons samen bidden. Niet om te kunnen zeggen, kijk eens wat een grote 
gebedsgroepen we hebben. Of om mensen te dwingen tot iets wat wij fijn vinden. 
Maar opdat mensen zouden ontdekken wat een vreugde en wat een vrede in het 
gebed gelegen is .  

Henny 
 

 
 

 

 

Rooster                                                   & crèche 
Zodra de zondagdiensten weer starten met bezoekers wordt er een nieuw Parelkids rooster 

opgesteld. We houden je op de hoogte. Het creche rooster blijft bij aanvang hetzelfde. 

 Poetsploeg rooster februari (indien nodig) 
Mocht je onverhoopt niet kunnen, zorg dan tijdig voor een vervanger voor jou taak 

 

Week Datum Poetsploeg 
6 8-12 febr. Jedidjah -Liesbet -Corina -Ester 
7 15-19 febr. Tonny -Jacqueline -Colinda 
8 22-26 febr. Dirk -Ties -Els -Marjolijn 
9 1-5 mrt. Jannie -Rebecca -Anneke -Jolanda 
10 8-12 mrt. Maria -Nel -Elly 

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



 

 
 

Op God rust mijn heil en mijn eer, 
mijn sterke rots,  

mijn schuilplaats is in God. 
Psalm 67:2 

 
                 
                            Fineke Janssen: zendeling van deze maand 
   
Beste gemeente, 
Hierbij een aantal gebedsonderwerpen, hartelijk dank voor jullie steun! 
 
Eergisterenavond bonden drie meisjes de toegang tot de stafslaapkamer dicht. 
Klinkt als grapje maar was een serieuze beginnende aanval op het staflid. Er zijn 
twee messen gevonden bij de meisjes en nu proberen we twee van hen weg te laten 
plaatsen omdat ze absoluut niet bij ons willen zijn. Het ging om: Estrella (dit meisje 
kreeg op grond van laster haar moeder in de gevangenis), Bella en Heidi. De eerste 
twee willen we graag doorplaatsen, bidt speciaal voor Heidi van 14, ze heeft geen 
ouders meer en we willen in haar geval nog gaan proberen of we het ijs kunnen 
breken. 
  
Luis in Adulam geeft ook veel problemen, hij is 15 en gebruikt al 5 jaar serieus 
drugs. Hij wil niet bij ons zijn en heeft afkick problemen, begrijpelijk. Bidt dat de 
Heer zijn hart bereikt. 
  
Binnen het team hebben we een staflid in het jongenshuis Adulam die stafafspraken 
niet na komt en recent op een hele vervelende manier de jongens gedisciplineerd 
heeft, Felina moet hem nu een memo geven waar ze best tegenop ziet omdat dit 
een echte macho is die niet luistert naar de stem van gezag, zeker niet van een 
vrouw. (alle leidinggevenden zijn vrouwen toevallig….) 
  
Bidt ook voor wijsheid, we kunnen in Jesed voorlopig nog geen kinderen toelaten 
omdat de Corona hier omhoog aan het gaan is en we net voor morgen weer nieuwe, 
strengere regels krijgen: alleen naar de markt, winkel of bank volgens het laatste 
nummer van je ID om maar iets te noemen.  
  
De gevangenissen zijn weer totaal ontoegankelijk als Corona preventie, wanneer 
we de evangelisatie activiteiten kunnen doen in de twee andere gevangenissen en 
het jeugddetentie centrum weten we niet. 
  
Een heel verhaal, dankjewel voor jullie gebed. 
Dag, lieve groet aan de gemeente, Fineke 
 
Contact: Fineke Janssen (finekej@gmail.com), Casilla 6320, La Paz, Bolivia. 
Website: http://www.mision-adulam.nl/  
 
Belastingaftrekbare giften: Stichting Zending en Gemeente te Leeuwarden, via NL33 INGB 
0002047678 of NL20 ABNA 0607782412 onder vermelding van 069 (zendingswerk Fineke 
Janssen) of 069 A Mision Adulam. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plant een Bijbel!                         Potgrondactie 
  
De vraag naar Bijbels blijft onverminderd groot. Met de potgrondactie ‘Plant een 
Bijbel’ wil HVC vervolgde christenen een eigen Bijbel geven. 
  

Bestel vóór 27 februari 2021 uw potgrond via 
www.planteenbijbel.nl.  
Op D.V. zaterdag 20 maart 2021 van 10.00 – 14.00 u 
is de potgrond af te halen bij fam. Kole, 
Regentessestraat 41, Tholen.  

  
De projectleiders van HVC kennen tienduizenden christenen die hunkeren naar 
een eigen exemplaar. Soms gaat één Bijbel de hele familie rond of hebben 
christenen slechts enkele bladzijden in bezit. Regelmatig vragen ze daarom aan 
evangelisten en dominees uit het HVC-netwerk om een complete Bijbel. Hun ogen 
spreken boekdelen. Ze weerspiegelen het verlangen om de Schriften te 
onderzoeken en om meer over Jezus Christus te leren. Met de opbrengst van 
twee zakken potgrond geeft u een Bijbel. Hebt u geen potgrond nodig?  
Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Eén Bijbel kost slechts € 5,-.  
Hoeveel Bijbels neemt u voor uw rekening? 
  
 



 

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 


