
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 juli & augustus 2020 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 6 september 2020. Daarom verzoeken wij u 
vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 30 augustus voor de maand 
september in te leveren: 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  
 

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 

mailto:secretariaat@christengemeentetholen.nl


 

 

Inhoud van de Parelvisser 
 

 

Erediensten juli & augustus 

CROSS 

Dabarwerk Marinda 

Laat ons samen bidden 

Eredienst regels Oesterschelp  

Parelkids & crèche zomervakantie rooster



 

 

Erediensten  
 

Vanaf 12 juli zal de eredienst op zondag met een maximum aantal aanwezige 
gemeenteleden plaatsvinden (± 45 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 voorlopig wel kerk-zijn in een anderhalve-
meter-setting).  
 
De eredienst wordt via een link uitgezonden op livestream.  
Gemeenteleden die niet naar de dienst komen, kunnen dus thuis via livestream 
meekijken.  

 

 

 Kinderfeest   kijk mee via livestream (terugkijken kan niet)     

 05-07  Kinderfeest om 11.00 uur met Matthijs Vlaardingerbroek (tot ± 12.20 uur)   
Alle Parelkids hebben een uitnodiging gekregen (met een begeleidend schrijven voor de ouders).  

Het is een kinderdienst zodat de meeste kinderen elkaar nog een keer kunnen ontmoeten voor de 

zomervakantie. Na afloop krijgen alle kinderen een boekje en tijdens de dienst drinken en wat lekkers. 
 

 Eredienst  aanvang 10.00 uur (vooraf aanmelden via link)   
 

  Spreker & link      
 

 12-07  Sander Bruins Slot        
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-110626234044  

19-07  André Wisse         
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-19-juli-2020-tickets-111281349512  

26-07 Brendan van der Meer  
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-26-juli-2020-tickets-111281730652  

02-08 André Wisse               Maaltijd van de Heer 
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-2-augustus-2020-tickets-111282151912  

09-08 Dirk Lemmens       
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-9-augustus-2020-tickets-111602297476  

16-08 Jan Visser         
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-16-augustus-2020-tickets-111602636490  

23-08 Willem Wouters         
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-23-augustus-2020-tickets-111602929366  

30-08 André Wisse            
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-30-augustus-2020-tickets-111603713712  

06-09 Dirk Lemmens                   Maaltijd van de Heer                                                                        
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-6-september-2020-tickets-111603936378           

     

 Blijf je ook!?   
Na de dienst drinken we (bij goed weer) buiten een kopje koffie of thee.  

Opnamen prediking 
Op christengemeentetholen.nl kan je elke week de preek downloaden  
 
 

Omdat er in de zaal niet 
meegezongen mag 
worden, wordt het 

slotlied (bij goed weer) 
buiten gezongen 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-110626234044
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-19-juli-2020-tickets-111281349512
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-26-juli-2020-tickets-111281730652
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-2-augustus-2020-tickets-111282151912
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-9-augustus-2020-tickets-111602297476
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-16-augustus-2020-tickets-111602636490
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-23-augustus-2020-tickets-111602929366
https://www.eventbrite.com/e/eredienst-30-augustus-2020-tickets-111603713712
http://post.spmailtechnol.com/f/a/DAZC_7ffkkolTKIesSM2Xg~~/AAQxAQA~/RgRg2uwpP0SuaHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5jb20vZS9lcmVkaWVuc3QtNi1zZXB0ZW1iZXItMjAyMC10aWNrZXRzLTExMTYwMzkzNjM3OD91dG1fc291cmNlPWV2ZW50YnJpdGUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249cG9zdF9vbGRfcHVibGlzaCZ1dG1fY29udGVudD1mdWxsTGlua09sZEVtYWlsVwNzcGNCCgBGqbj5Xv09ARVSJnNlY3JldGFyaWFhdEBjaHJpc3RlbmdlbWVlbnRldGhvbGVuLm5sWAQAAAAA


 

 

C.R.O.S.S 
 

In de boeken van de profeten uit de Bijbel worden we bijna overspoeld met 
verwijzingen naar Jezus. Ik wil hier alleen Jesaja 53 noemen. Het hoofdstuk spreekt 
over 'iemand die werd verwond om onze overtredingen' en werd 'verbrijzeld om 
onze ongerechtigheid'. 'De straf die ons vrede brengt was op hem, door zijn wonden 
zijn we genezen: Wat zou een betere beschrijving zijn van het kruis? Wat hier 
omschreven wordt gebeurde nooit met Jesaja.  
Honderden jaren voor Jezus' komst zag hij wat God ging doen.  
Hij zag dat Gods Zoon zou worden gestraft omwille van zijn volk.  
Wanneer ons dus wordt verteld dat Jezus 'naar de Schriften' stierf, betekent dat 
'volgens het Oude Testament'. Je vindt verwijzingen naar het kruis in elk gedeelte 
van het Oude Testament. Wanneer je dat leest, begin je te zien waarom Jezus 
moest sterven, waarom hij dat van plan was en waarom het noodzakelijk was.  
 

Laten we kijken naar: 'Jezus Christus stierf voor onze zonden'.  
Voor die van ons! Zonden! Dat kleine zinnetje maakt de boel compleet.  
Het is van invloed op iedereen wanneer je het op jezelf toepast.  
Laten we kijken naar wat het betekent dat Jezus voor ons stierf.  
Ik wil daar het Engelse woordje 'cross' voor gebruiken, in het Nederlands 'kruis'.  
Zo wil ik je helpen te begrijpen waarom God de dood van zijn zoon plande.  
 

 - conquest.  

Dit staat voor 'overwinning'. Het kruis was de uiteindelijke over- winning van 
Christus op de macht van het kwaad. Ze gingen helemaal tegen Hem tekeer en toch 
zondigde Jezus niet. Zijn vijanden boekten geen overwinning, maar Hij wel. Paulus 
zei: 'Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te 
schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd: Jezus' leven was een lang 
strijd geweest. De duivel probeerde hem te laten zondigen.  
Hij was daar gedurende de jaren niet in geslaagd. Het kruis is in eerste instantie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

een verovering over de geestelijke machten en krachten die dachten te winnen 
toen ze hem vernietigden. Ze verloren echter. Het was de finale tussen Jezus en 
de kwade machten die alles in de strijd gooiden om van hem te winnen. Hij won 
en eindigde met zijn vertrouwen in God intact: voor het eerst in de geschiedenis 
waren de geestelijke overheden en machten er niet in geslaagd iemand te laten 
zondigen. Dat was de uiteindelijke overwinning van het kruis.  
 

- ransom.  

Dit staat voor 'losgeld'. Losgeld wordt betaald om iemand te bevrijden, omdat 
iemand bijvoorbeeld ontvoerd is. De Bijbel noemt Jezus dood losgeld.  
Het maakt niet duidelijk aan wie het losgeld werd betaald. Het spreekt wel over 
de prijs die werd betaald om mensen vrij te kopen omdat we allemaal slaven van 
de zonde zijn en allemaal ontvoerd zijn door de duivel. We waren slaven van de 
zonde, maar het kruis heeft de prijs betaald. Het was een hoge prijs, dat heb ik je 
al verteld. Iedere daad van vergeving is geschreven met Jezus' bloed.  
Je bent bevrijd en losgekocht. Niet met zilver of goud, maar met het bloed van 
Jezus Christus. Dat is de prijs die hij betaalde om jou te bevrijden en terug naar 
God te brengen. Je bent niet langer een slaaf van de zonde.  

 - offering.  

De derde letter gaat over een 'offer'. De dood van Christus was een offer.  
De oudtestamentische manier om het zondeprobleem op te lossen was door zonden 
te compenseren. Dit gebeurde door iets aan God te offeren. Normaal was dat een 
onschuldig dier. In de oudtestamentische dagen accepteerde God de dood van een 
onschuldige ter compensatie van de zonden die je had begaan.  
Het bracht verzoening tussen jou en God. Toch waren dieren nooit echt geschikt 
omdat dieren niet een mens kunnen compenseren die verkeerde dingen doet. Hoe 
dan ook, God leerde hen dieren te offeren ter compensatie en verzoening.  
In plaats dat God jouw leven nam, offerde je in jouw plaats een onschuldig leven 
aan God. Dat accepteerde God totdat Jezus stierf. Nu niet meer. Een onschuldig 
dier kan nooit een slecht leven compenseren. Wij hebben allemaal als mensen 
slechte dingen gedaan. Het kruis was een offer, een compensatie, een verzoening, 
om het tussen ons en God goed te maken.  

- satisfaction.  

De 's' staat voor genoegdoening. We worden schadeloos gesteld zodat genade ons 
kan worden aangeboden. God is een God van gerechtigheid. Dat betekent dat 
iedere zonde een straf verdient. Anders is God niet meer rechtvaardig.  
Pas wanneer een onschuldig mens de straf op zich neemt voor jou, wordt er voldaan 
aan Gods rechtvaardigheid. Dan kun jij vrijuit gaan.  



 

 

 - substitution.  

Dit woord staat voor 'plaatsvervanging'. Heel simpel: Jezus stierf in jouw plaats. 
Een vriend van mij, die zendeling is, sprak eens in India. Een man riep het uit: 'Weg 
van hier, Jezus! Het is niet uw plek! Het is mijn plek!' Die man realiseerde zich dat 
hij zou moeten worden gekruisigd, niet Jezus. Je snapt dat dit betekent dat wij 
allemaal een vroegtijdige en gewelddadige dood verdienen. Dat zou eerlijk zijn. 
Omdat Jezus zo'n dood voor ons stierf, is het niet nodig dat wij zo sterven en 
worden gestraft. Om het anders uit te leggen: Jezus was gedurende de laatste drie 
uur in duisternis, dorst, eenzaamheid en wanhoop. Zo ziet de hel er ook uit. In de 
hel zit je in de duisternis, ben je eenzaam en heb je dorst.  
Het betekent dat Jezus in de laatste drie uur aan het kruis door een hel ging.  
Hij ervoer de hel zodat jij daar niet naartoe hoeft te gaan.  
Hij is je plaatsvervanging. De eerste persoon, die de plaatsvervanging aan het kruis 
begreep, was Barabbas.  
Hij was de eerste die vrijuit kon gaan en wist dat Jezus in zijn plaats was gestorven. 
Wanneer Jezus niet zou zijn gestorven was Barabbas gestorven.  
We zouden allemaal tot een punt moeten komen dat we begrijpen dat niet Jezus, 
maar wijzelf, straf verdienen. Hij was onschuldig, wij niet.  
Toch was het Jezus die onze plaats innam op het kruis. Wanneer je dat realiseert, 
verandert er iets in je. Ik wil iets heel belangrijks toevoegen.  
 
Het kruis was een dubbele wissel. Dat kun je ook 'dubbele plaatsvervanging' 
noemen. De meeste mensen kijken alleen maar naar het kruis als eenzijdige plaats 
vervanging. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat de meeste mensen er 
erg blij mee zijn dat ze hun zonden op Jezus kunnen leggen.  
Hij die geen zonde kende, werd voor ons tot zonde gemaakt zodat wij door hem 
rechtvaardig voor God kunnen worden. De dubbele plaatsvervanging is Jezus die 
zegt: 'Geef mij je zonden, dan geef ik je mijn gerechtigheid.' Heel veel mensen 
willen alleen maar af van hun zonden, maar zijn niet zo blij wanneer ze ook de 
gerechtigheid ontvangen. Dat is de dubbele plaatsvervanging.  
 
Christus zegt: 'Voor de manier, waarop je hebt geleefd, heb ik betaald.  
Ik ben je plaatsvervanging, maar nu wil ik in jouw leven komen en je 
plaatsvervanging zijn. In zowel de dood als in je dagelijks leven.  
Geef mij je zonden, dan geef ik je mijn gerechtigheid.' Dat is de dubbele 
plaatsvervanging, dat is het hele evangelie. Mensen zijn vaak blij met het eerste 
gedeelte, maar niet zo blij met de rest. Dat is ook onderdeel van de bijzondere 
waarheid over het kruis.  
 
Overgenomen uit ‘Jezus is uniek’ van David Pawson. Gratis verkrijgbaar in het boekeneiland 

 



 

 

 

Dabarwerk  
 

Samen met Sanni uit de Ichthuskerk ga ik deze zomer van 1-8 augustus 
Dabarwerk doen. Dit doen we met een team van 7 op camping ‘De 
Rusthoeve’ in Putten. Dabar is het Hebreeuwse woord voor woord en 
daad.  
 
Als christenen hebben we de opdracht om het evangelie bekend te maken. 
Daarom gaan we met ons team op de camping een programma met leuke 
activiteiten voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen neerzetten. Denk 
een beetje aan Athletes in Action, maar dan op een camping én een ochtend, 
middag en avondprogramma.  
 
We gaan ‘kopje onder’ in de wereld van de campinggasten en bouwen een relatie 
met hen op. Daarin delen we Gods liefde en mogen we getuige zijn van wie Jezus 
voor ons is. Doordat het op de camping is (en we na een week toch weer weg zijn) 
is de sfeer ontspannen en durven mensen hun hart wel even te luchten, blijkt uit 
ervaring.  
 
Naast een relatie met de campinggasten, investeren we ook in een persoonlijke 
relatie met God en met het team. Dit doen we door ’s ochtends voor de dag 
begint stille tijd te houden en hebben we teambijbelstudie.  
 
Vorige week zijn we al even op de camping geweest om kennis te maken met de 
camping, met elkaar, een thema te kiezen (Het leven van Jezus) en om het 
programma te verzinnen. We hebben er enorm veel zin in!  
 
Ook willen we jullie om gebed vragen. Dat de voorbereidingen goed  
mogen verlopen; maar ook in de week zelf, dat er mooie gesprekken  
mogen zijn, wat uiteindelijk uit mag draaien op mensen die tot  
geloof komen. 
 
Enorm bedankt voor de giften! We hebben  
het bedrag bij elkaar! 
 
Marinda  



 

 

Laat ons samen bidden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psalm 138:1-3 
Ik zal U loven met heel mijn hart, 
in de tegenwoordigheid van de goden  
zal ik voor U psalmzingen. 
Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis 
en Uw Naam loven 
Om Uw goedertierenheid en om Uw trouw 
want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte grootgemaakt. 
Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoort; 
U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. 
 
Wat een prachtige Psalm om in zijn geheel te lezen.  
Een prachtige lofzang op Gods almacht en op het feit dat Hij de opperste Heer is. 
Eigenlijk hoef je daar niet zoveel aan toe te voegen. Alleen maar bedenken dat 
wij het in onze gebeden zo vaak om onszelf laten draaien, en in deze Psalm lees 
ik dat het eigenlijk niet zo heel erg om mij gaat maar dat het vooral om de Here 
God gaat. Een mooie les vind ik dat persoonlijk. 
Ik mag me neerbuigen voor de Here God en omwille van Zijn grote Naam gaat Hij 
Zijn beloftes waarmaken. Wat een heerlijkheid.  
Sowieso heerlijkheid om God te mogen dienen en te aanbidden, maar om jezelf 
Zijn grootheid te realiseren en dan te bedenken dat die grote God mij 
liefheeft…dat doet mij huiveren!    

Henny 



 

 

Eredienst regels Oesterschelp (enigszins gewijzigd) 
 

We kunnen elkaar weer ontmoeten. Kerk-zijn in een anderhalve-meter-setting is echt 
een andere beleving dan dat we gewend zijn.  
Er zijn veel regels om rekening mee te houden. Respecteer die regels te allen tijde, 
maar wees vooral verheugd over het feit dat we weer samen kunnen komen rond het 
evangelie van Jezus Christus. 

 
   

Regels 
➢ 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. 

➢ Ga thuis nog even naar het toilet voor je naar de dienst komt. 

➢ Bij de ingang staan desinfectie zuilen, dus eerst even handen desinfecteren.   

➢ Er is één ingang en één uitgang voor de volwassenen en crèche kinderen en één 

aparte in/uitgang voor de Parelkids. 

➢ Parelkids gebruiken een eigen ingang (oude hoofdingang) en gaan meteen naar hun 

eigen lokaal bij aankomst.  

➢ Er is crèche in lokaal 3.  

➢ Bij binnenkomst wacht je op anderhalve meter afstand van elkaar (gezinnen bij elkaar) 

en krijg je in de zaal een plaats toegewezen. Volg de markeringen op de vloer. 

➢ De afstand tussen mensen/gezinnen is 3 lege stoelen en 1½ meter tussen de rijen. 

Het is belangrijk dat je je veilig voelt en gelegenheid om ‘veilig’ te praten. 

➢ Je jas neem je mee en hang je over je stoel. 

➢ In het deel bij de grote zaal is een eenrichting looproute ingesteld.  

➢ Toiletroute tijdens de dienst is via het boekeneiland. Volg de markeringen. 

➢ Voorlopig zingen we niet mee, maar zingen bij goed weer het slotlied buiten. 

➢ Langs het raam van de grote zaal is er ruimte, daar verzamelen de Parelkids na 

afloop. 

➢ Heel de Oesterschelp is voorzien van een ventilatiesysteem die aanstaat als er 

mensen in het gebouw zijn. 

➢ We laten zoveel mogelijk deuren open, zodat deurklinken zo min mogelijk worden 

gebruikt.  

➢ Na afloop van de dienst rij voor rij door de uitgang van de zaal naar buiten.   

➢ Er is een collectemogelijkheid bij de uitgang van de zaal.  

➢ We drinken bij goed weer na afloop koffie en thee. 

➢  

Respecteer die regels te allen tijde, hartelijk dank voor je medewerking. 

 
Er is een Covid-19 werkgroep in het leven geroepen, deze voert uit en geeft invulling 
aan bovenstaande punten. Deze werkgroep bestaat uit Cecilia Elenbaas, Sandra 
Harmsen vd Vliet, Els Ligtendag en Adrian & Maria de Vries.  
(Hermen Geluk voor advies over veiligheid)  
Voor eventuele vragen kun je altijd bij een van hen terecht.



 

 

 

ZOMERVAKANTIEROOSTER 

Mocht je onverhoopt niet kunnen, ruil dan met met andere Parelkids/creche leiding, fijne vakantie! 

Datum 
  12 

juli 
19 
juli 

26 
juli 

2 
Aug. 

9 
Aug. 

16 
Aug. 

23 
Aug. 

30 
Aug. 

 6 
Sept. 

    
  

Maaltijd  
van de Heer 

     Maaltijd  
van de Heer 

     Groep 1 t/m 4 samen  in lokaal 4    Groep 1-2 

   Jaccoline Thijmen Iza Sandra H Margaret Wim Jaccoline Margaret   

Groep 1-2-3-4   Anneke Eline Renske Luka Anneke Iza Silvia Thijmen  Groep 3-4 
             

Les:  

 Salomo 

wordt 

koning. 

 1 Koningen 

1:1-2:12 

Salomo is 

wijs.  

1 Koningen 

3:5-28 

Voor alles 

is een tijd. 

Prediker 

3:1-8 

Salomo 

bouwt de 

tempel  

1 Koningen 

6:1-38 

Maak je geen 

zorgen 

Mattheüs  

6:25-34 

De balk en  

de splinter 

Mattheüs  

7:1-6 

Voorbeeld 

over 

vergeven 

Mattheüs 

18:21-35 

Belangrijkste 

regel in  

de wet  

Mattheüs 

22:34-40 

 

Onbekend 

             

Datum 
  12 

juli 
19 
juli 

26 
juli 

2 
Aug. 

9 
Aug. 

16 
Aug. 

23 
Aug. 

30 
Aug. 

 6 
Sept. 

 
   

  
Maaltijd  

van de Heer 
     Maaltijd  

van de Heer 

     Groep 5 t/m 8 samen   in Lokaal 5    Groep 5-6 

   Cees Alev Adrian  Marco Rudi Cees Marco Lies   

Groep 5-6-7-8   Barendine Lies Maria Mae Anke Barendine Mark Alev  Groep 7-8 
 

        
    

 
  

      
 

 
  

Datum 
  12 

juli 

19 

juli 

26 

juli 

2 

Aug. 

9 

Aug. 

16 
Aug. 

23 

Aug. 

30 

Aug. 
 6 

Sept. 

      In lokaal  3      

Crèche   Theresa Marja Hanneke B Febe Hanneke B Dani Wendy Mark   

   Jet Wendy Lara Mark Marjolijn Hanneke J Febe Marja   

      Zara Ziva Lara Zara Jet   


