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.

Giften of bijdragen

Uitgave juli & augustus 2021

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

Inhoud Parelvisser
Een compromis is een
overeenkomst waarbij
geen van de partijen
krijgt wat ze wilden.

<<<Compromis
Erediensten juli & augustus
Wandtegelteksten, of: hoe gebruik je de Bijbel?
Agenda juli & augustus
Uitnodiging: Kinderfeest!
Laat ons samen bidden: Ademhalen in God
WEEKEND VAN AANBIDDING
PROGRAMMA TEENS & YOUTH
DABARWERK Marinda
Stichting de Mangoboom
Samen Beter Bouwen
Zendelingen van de maand juli
Roosters Parelkids & crèche
Oproep aan alle christenen in Nederland
Roosters
6 adviezen-regels
Aanmelden via Eventbrite, hoe?

Erediensten
Onze eredienst op zondag vindt tot op heden plaats met een maximum aantal van
50 aanwezige gemeenteleden. Men moet zich vooraf aanmelden om een dienst bij
te wonen d.m.v. het aanmeld systeem, de aanmeld link vind je ook op onze
website. (Het blijft nog steeds kerk-zijn in een anderhalve-meter-setting. Zodra deze
anderhalve meter regel komt te vervallen is iedereen welkom zonder aanmelden).

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)

04-07

Spreker

Bijzonderheden

Sander Bruins Slot

Maaltijd van de Heer

Deze dienst is vol

11-07

Peter de Wijze
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-11-7-2021-159987299319

18-07

Kinderfeest meer info verderop in deze Parelvisser

25-07

André Wisse
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-25-7-2021-159989096695

01-08

Jan Kees de Feijter

Maaltijd van de Heer

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-maaltijd-van-de-heer-1-augustus-2021-159990733591

08-08

Dirk Lemmens
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-8-8-2021-161604909635

15-08

Jaap Snoep
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-15-8-2021-161605409129

22-08

Colin Harmsen vd Vliet
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-22-8-2021-161605481345

29-08

Sander Bruins Slot
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-29-8-2021-161605555567

05-09

Jos-Jaap-Colin-Brendan
Weekend van aanbidding meer info verderop in deze Parelvisser

Opnamen prediking

De link voor livestream: https://www.youtube.com/channel/UCZ9UUpX6HyP_fiY0ge7isGA/live
Op christengemeentetholen.nl kan je elke week de preek downloaden

Wandtegelteksten, of: hoe gebruik je de Bijbel?
Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.
"De Bijbel is geen citaten boek", zegt schrijver en bijbelleraar Arie-Jan Mulder, "en
al helemaal geen orakelboek! Ik preek en geef Bijbelstudie, al dertig jaar lang, en
ik ben steeds meer gaan inzien dat we de Bijbel niet moeten behandelen als een
verzameling losse teksten. Het is een boek van samenhangende verhalen. Alleen
het boek Spreuken is een uitzondering, daarin staan wel losse teksten.
Maar voor de rest moeten we de Bijbelverhalen echt in hun verband lezen om de
afzonderlijke teksten goed te begrijpen. Het is dus wel verstandig om een
Bijbeltekst niet te snel te gebruiken als een soort 'tegeltjeswijsheid"'.
Maar een losse Bijbeltekst kan heel inspirerend zijn.
Wat is er mis mee om daar bemoediging uit te halen?
"Ja, het is geweldig dat Gods Woord ons zo kan bemoedigen", zegt Arie-Jan,
"maar het is wel heel belangrijk dat we ons laten aanspreken door de eigenlijke
bedoeling van de tekst, en niet door wat wij er zelf in lezen. Als we een tekst
losmaken uit zijn verband, kunnen we onszelf aardig voor de gek houden. Een mooi
voorbeeld is de tekst 'er is geen God', in Psalm 14:1. Er is vast geen enkele christen
die deze tekst zo op zijn eigen leven wil toepassen. En inderdaad staat er: Dwazen
denken: er is geen God. En als je die psalm nog verder doorleest, zie je dat die
juist gaat over steun vinden bij God. Zo zie je maar dat een tekst zijn betekenis
krijgt door het verband waarin hij staat".
Als je dat zo zegt, kan je je zelfs afvragen of je iedere Bijbeltekst wel op
jezelf kan toepassen?
"Nou", zegt Arie-Jan nadenkend, "daar zeg je wat. Juist als je een bepaalde tekst
losmaakt uit zijn verband kom je gauw in de verleiding om die uitspraak op jezelf
toe te passen. Dat wordt bijvoorbeeld vaak gedaan met profetische teksten uit het
Oude Testament. Neem de tekst uit Jeremia 29:11 Ik heb jullie geluk voor ogen,
niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Hoe vaak wordt die tekst niet gebruikt om mensen te bemoedigen en ze hoop te
geven op een voorspoedig verloop van de situatie waarin ze zitten. Op zich is het
natuurlijk waar dat God het goede met zijn mensen voorheeft. Maar als je deze
tekst in zijn verband leest, zie je dat God zijn volk met deze woorden geen
verlossing aanbiedt uit hun moeilijkheden, maar dat Hij ze juist probeert te
troosten met het feit dat ze nog 70 jaar in ballingschap moeten blijven! Dat is het
omgekeerde van wat wij ermee doen wanneer we die tekst gebruiken als een
persoonlijke bemoediging dat het binnenkort wel beter met ons zal gaan."
Sommige teksten uit het Oude Testament zijn misschien ook moeilijk te
begrijpen. Maar in het Nieuwe Testament zal dat toch wel een stuk duidelijker
liggen?
"Zullen we dan eens een heel bekende uitspraak van Jezus als voorbeeld nemen?",
vraagt Arie-Jan een beetje plagerig. "Dit is misschien wel de aller bekendste
'wandtegeltekst': Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik
in hun midden. Die uitspraak hoor ik vaak in toespraken of gebeden als een soort
vaststelling dat Jezus er ook bij is.

En natuurlijk is Hij er ook, of we nu met twee of drie zijn, of met meer, of alleen.
Maar is dat wat Jezus (zelf) met die uitspraak wilde zeggen? Welnee!
Hij wilde iets veel mooiers zeggen", zegt Arie-Jan enthousiast. "Als je die tekst in
zijn verband leest, zie je dat Jezus het daar heeft over vergeving, en de moeite
die wij daarmee hebben. Hij probeert daar in Mattheüs 18 met behulp van twee
gelijkenissen en een indringende toespraak aan zijn leerlingen duidelijk te maken
wat vergeving is en hoe dat werkt. Als de ene volgeling van Jezus tegen de ander
zondigt, wil Jezus dat slachtoffer en dader bij elkaar komen. En dan vraagt Hij van
het slachtoffer (nota bene!) om de dader op de rechte weg te wijzen en hem te
vergeven. En omdat Jezus wel weet hoe moeilijk dat voor ons is, biedt Hij dan aan
om daarbij aanwezig te zijn. En dan zal Hij ons dus helpen om die soms zo
ontzettend moeilijke stap van vergeving te zetten. Dat is een heel concrete en
waardevolle belofte. Als je dat eenmaal zo gelezen hebt, dan is die tekst ineens zo
veel rijker geworden. In plaats van een 'bewijs' voor de aanwezigheid van Jezus,
gaat het erover dat Jezus ons komt helpen om een stap in vergeving te zetten waar
wij zelf eigenlijk niet goed toe in staat zijn. En dat vind ik pas echt aangrijpend!
Zo zie je maar dat we onszelf tekort kunnen doen door teksten uit
hun verband te halen.
Mogen we dan helemaal geen losse teksten meer gebruiken? Natuurlijk wel!
Maar beroof jezelf niet van de eigenlijke betekenis van een tekstgedeelte en
lees je lievelingsteksten vooral ook eens in het verband waarin ze thuishoren.
Dat kon ze wel eens nog veel mooier maken".
Overgenomen uit ‘de uitdaging’

Agenda juli & augustus
Voor de meeste activiteiten dien je je vooraf aan te melden



Bidstonden

Elke maandag 19.00 - 20.00 uur in lokaal 5
Elke zaterdag van 07.00 – 08.00 uur in lokaal 5
Vooraf aanmelden verplicht bij Els
Elke woensdag 08.30 – 09.30 uur in lokaal 5. NIET van 28 juli t/m 1 september
Vooraf aanmelden bij Jedidjah



Bijbelstudie

Op donderdag 8 & 22 juli is er Bijbelstudie. Aanmelden bij Els



Bijbelstudie light

Elke donderdag (van 29 juli t/m 2 september) van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Aanmelden bij Els



Vrouwenochtend

Woensdag 14 juli afsluiting om 9.45 uur inloop.
Aanvang 10.00 uur. Info: Vooraf aanmelden bij Rebecca



Tiener avond

Zaterdag 17 juli is het de laatste tieneravond tot na de zomervakantie.
Info bij Daniël



Jeugd avond

Zaterdag 10 & 24 juli is het jeugdavond. Info bij Barendine



Kinderfeest

Zondag 18 juli om 11.00 uur. Meer info elders in deze Parelvisser



Huisgroepen

Komen samen in week 28 (12-16 juli)

 crea middag
Op woensdag 21 juli van 13:30 tot en met 15:30 uur voor alle creatievelingen.
Vooraf aanmelden bij Jedidjah



Fundament studie

Interesse? Neem dan contact op met Paul



Weekend van aanbidding

3-4-5 september. Meer info elders in deze Parelvisser

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

Laat ons samen bidden…
Ademhalen in God
Heb jij het weleens meegemaakt als kind? Iemand duwt je kopje onder in het
zwembad. Voor de grap. Maar het duurt net wat te lang. Je hebt geen adem meer.
Help, denk je, dit gaat verkeerd, ik stik, ik moet héél erg snel naar boven.
Niemand houdt het lang vol zonder adem. Dan is het snel afgelopen. Met het
geestelijk leven is het net zo. We hebben de ‘adem van de Geest nodig’; de
verbinding, het contact met God. Anders blijf je geestelijk dood. “Bidden is jezelf
uitademen in God”, schreef ds. H.J. Hegger. “Daarom is bidden zo’n verademing.
Je komt erdoor tot rust.”
Bidden is spreken met God. Het is schuldbelijdenis: vragen om vergeving van je
zonden. Het is ook aanbidden: God danken en loven voor wie Hij is. En je hart
uitstorten (Psalm 62:9), zeg maar leeg kieperen voor Hem.
Over Mozes staat dat hij sprak met God zoals een man met een vriend (Exodus
33:11). We mogen, in naam van de Heere Jezus, alles met God bespreken: dingen
waar we dankbaar voor zijn, onze zorgen en de zorgen van en over anderen
(Filippenzen 4:6).
Als je bidt hoef je geen vroom, godsdienstig gezicht op te zetten. Moeilijke woorden
gebruiken hoeft ook niet. De Heere God luistert juist als je nederig van hart bent
(Jesaja 57:15, Lucas 18:9-14). Een rabbi zei eens: “Zelfs als je alleen maar ‘help!’
kan zeggen tegen God, dan is dat al erg goed. Herhaal het steeds weer, totdat God
je lippen opent en de woorden beginnen te vloeien uit je hart.”
Bidden tot God kan ook door gewoon stil te zijn voor Hem (Psalm 131:2). Net als
een jongen en meisje die verliefd zijn. Die praten ook niet de hele tijd. Ze kunnen
er ook gewoon stil van genieten dat die ander er is. Als je gelooft, mag je weten
dat de Geest in jou bidt ‘met onuitsprekelijke verzuchtingen’ (Romeinen 8:26).
In het gebed mag je helemaal eerlijk zijn. Kijk maar eens hoe eerlijk de
psalmdichters zijn! Alles komt voorbij. Halleluja’s, gejubel en gejuich. Maar ook
vragen, klachten en wanhoopskreten. Psalm 10 begint zo: “HEERE, waarom blijft U
van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?”

Om gebed fris te houden, kun je ook een gedeelte van Gods Woord ‘terug bidden’.
Uit het gedeelte dat je gelezen hebt, neem je een tekst en die leg je aan de HEERE
voor. Dan is er altijd wat te bidden. En God heeft in Zijn Woord zoveel beloften
gegeven, daar mogen we op pleiten!
Bidden op een rustig plekje gaat vaak het beste. Over de Heere Jezus lees je dat
Hij ’s morgens vroeg naar een eenzame plek ging om te bidden (Markus 1:35). Maar
ook tijdens dagelijkse bezigheden kan je hart gericht blijven op Hem. En als je
opeens in een lastige situatie terechtkomt, mag je Gods hulp inroepen. Over
Nehemia lees je ook dat hij een ‘schietgebedje’ bad toen hij hulp nodig had
(Nehemia 2:4,5).
Bidden tot de hemelse Vader is alleen mogelijk door het offer dat de Heere Jezus
heeft gebracht. Als wij in Hem geloven, mogen wij vrij tot de genadetroon naderen
(Hebreeën 4:16) en die Heilige God zelfs ‘Vader’ noemen (Romeinen 8:15).
Bidden is niet iets voor ‘gevorderden’ of ‘geloofsprofessionals’. Het is juist omgaan
met de Vader als een kind; wandelen met Hem. In Lukas 11 staat dat de discipelen
vragen aan de Heere Jezus: “Leer ons bidden.” Er volgt dan geen ingewikkelde
preek over hoe moeilijk bidden wel niet is. Nee, de Heere Jezus leert Zijn leerlingen
bidden door een gebed voor te zeggen: het ‘Onze Vader’, een eenvoudig en tegelijk
heel diep gebed.
Overgenomen uit ABCvanhetgeloof Jedidjah

Beste gemeente,
Komende zomer ga ik, Marinda, van 31 juli tot 7 augustus weer Dabarwerk doen.
Deze keer in Ermelo. Dit houdt in dat we met een groep van negen
jongvolwassenen campingwerk gaan doen, waarbij we het evangelie met de
campinggasten delen. ’s Ochtends is er kinderclub, tienerwerk en jeugdwerk.
’s Middags doen we activiteiten voor kinderen tot 18 jaar.
’s Avonds is er poppenkast en een avondspel voor tieners en/of volwassenen.
Ik ga hier naartoe omdat ik het een gave plek vind om van Jezus te getuigen. Door
je manier van doen, maar ook gesprekken met mensen, kan dat al gauw een begin
zijn voor campinggasten om over het geloof na te gaan denken. Vorig jaar werd
ook gezegd: ‘Je hebt een lichtje op je rug’. Vaak als je er bent, merk je niet
altijd wat het met iemand doet, maar een jaar later hoor je dat die persoon tot
geloof is gekomen en dat is zo bijzonder aan deze week.
Er werd ons gevraagd om €150,- mee te nemen, dit bedrag heb ik al van jullie als
gift ontvangen, hartelijk dank hiervoor! Extra steun is altijd welkom en mag
overgemaakt worden naar de rekening van de Christengemeente onder naam van
‘Marinda Dabar’.
Met vriendelijke groet, Marinda
Beste gemeente,
Wat is het dan mooi om te zien dat veel jongeren Dabar willen doen deze zomer.
Jongeren die het verlangen hebben om iets van de liefde van Christus te laten
zien door het doen van Dabar op de camping of in de stad. Wij zijn hier enorm
dankbaar voor. Dit zijn uw jongeren! En onze Marinda is ook Dabar teamlid.
Graag willen we u vragen:
Wilt u deze zomer Marinda gedenken in de voorbede?
En wilt u met uw gemeente meebidden voor
de Dabarteams, campinggasten, campingpastors,
plaatselijke commissies en de activiteiten?
Voor jongeren en campingpastors is het
bemoedigend als de gemeente met hen
meeleeft en voor hen bidt.
We wensen u een zonnige
en gezegende zomertijd!
Met hartelijke groet,
de redactie

Stichting De Mangoboom
Sinds de oprichting in maart 2014 heeft Stichting De Mangoboom al vele kwetsbare
kinderen in Burkina Faso opgevangen en van zorg voorzien. Het gaat hierbij om
kinderen die geen vader of moeder hebben die voor hen kan zorgen. Overige
familieleden beschikken vaak ook niet over middelen en mogelijkheden om deze
kinderen op te vangen. Verder worden via de kinderbescherming vondelingen of
verstoten kinderen bij ons kindcentrum binnengebracht. Over hun ouders is vaak
weinig of niets bekend. Iedere situatie is weer uniek even schrijnend. Stichting De
Mangoboom helpt deze kinderen door te voorzien in de basale levensbehoeften
zoals eten, drinken, onderdak en verzorging. Maar ook dragen we bij aan betere
hygiëne en hebben de kinderen toegang tot medische zorg en school.
Het werk van Stichting De Mangoboom wordt volledig gedragen door donateurs die
de kinderen in Burkina Faso een warm hart toedragen. Als stichting hebben we deze
inkomsten hard nodig om ons werk voort te kunnen blijven zetten. We zijn dan ook
erg blij te horen dat de zendingscomissie van Christengemeente Tholen heeft
besloten ons werk maandelijks te zullen ondersteunen. Namens de kinderen en de
medewerkers in het kindcentrum een hartelijke dank hiervoor.
Herko
Stichting De Mangoboom
meer informatie over het werk: www.demangoboom.nl

“Samen Beter Bouwen”
Dit najaar zal in onze gemeente de cursus
Samen Beter Bouwen van start gaan.

Meldt je nu aan!
Start cursus in september/oktober, juiste data volgt nog.
Binnen onze gemeente zijn we rijk aan mensen die specifieke gaven hebben.
Daar zijn we heel blij mee, maar… deze worden lang niet altijd vruchtbaar
gemaakt. Mede omdat we van onszelf en van elkaar soms nauwelijks weten hoe
God ons heeft gemaakt.
Paulus schetst in 1 Korintiërs 12 de gemeente als een Lichaam waarin ieder een
unieke plaats inneemt. En waarin iedereen even waardevol is, ondanks de
verschillen die er zijn tussen een “hand” en een “voet”.
De cursus Samen Beter Bouwen is een hulpmiddel om te ontdekken wat de unieke
kenmerken van ieder persoonlijk zijn. En om te onderzoeken hoe we die het beste
kunnen gebruiken binnen onze persoonlijke situatie en beschikbare tijd.
Zo kan SBB een bijdrage leveren aan gavengericht werken in de gemeente.
Gedurende de vijf bijeenkomsten zullen we aan de hand van de Bijbel meer zicht
krijgen op de manier waarop de kerkelijke gemeente functioneert. Maar ook wat
onze betrokkenheid en onze rol is of zou kunnen zijn in het geheel. Met behulp van
enkele testjes zullen we ook ontdekken wat ons eigen interessegebied, onze
ervaringen, onze geestesgave(n) en onze stijl van werken is.
Naast een gedeelte waarin gedoceerd wordt, is er iedere avond ook tijd ingeruimd
om in kleine groepjes door te praten. De cursus is niet bedoeld voor een

specifieke groep mensen in de gemeente, maar interessant en
toepasbaar voor ieder die wil groeien in zijn geloof. De ene avond
bouwt op de andere voort; het is dus de bedoeling dat je alle vijf de avonden
aanwezig bent wanneer je je aanmeldt hiervoor.
Meldt je nu aan: secretariaat@christengemeentetholen.nl

Zendeling van de maand juli is
Willem Hoogenraad NCOK

Gebedspunten NCOK = Nederlands Christen-militairen Ontmoetings-Kring
Cornelius
De Stichting NCOK is een MCF Militair Christian Fellowship en bestaat sinds 1929
en maakt deel uit van de AMCF, Association of Militair Christian Fellowships.
Wereldwijd zijn hier 160 landen bij aangesloten.
De NCOK heeft 4 pijlers t.w.:
1.

Gebedskringen op kazernes: Graag gebed dat er op alle militaire
inrichtingen christenen opstaan om kringleider te worden of deel uit te
maken van een kring.

2.

Alpha voor de Krijgsmacht. Dat Alpha deelnemers zelf op hun kazerne
Alpha gaan geven, nieuwe leiders. Betrokkenheid van Geestelijk
Verzorgers bij Alpha. Gebed voor nieuwe Alpha deelnemers.

3.

Lef Navigators. Gebed voor Jacolinde, Niels, Gerco, Martine, Piet, Sanne
en Johannes. Zij doen een 2-jaarlijkse Learning Community in
Discipelschap. Dat zij op de geestelijke positie gebracht worden waar
God hun wil hebben. Gebed voor de leiders: Gerco en Sanne.

4.

Het Kickstartprogramma. Dit is voor (oud) militairen met problemen,
veelal PTSS. Gebed voor onze weekenden (zie site) Gebed voor de
deelnemers. Gebed voor de begeleiders. Gebed voor de leiders Reina,
Peter en Willem

https://www.ncok.nl/
Het motto van de NCOK is Romeinen 12:11
"In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here."

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

4
juli

11
juli

Maaltijd
van de Heer

Groep
1-2-3-4

18
juli

25
juli

KINDER
FEEST

1
Aug.

8
Aug.

15
Aug.

29
Aug.

Maaltijd
van de Heer

Groep 1 t/m 4 samen in Lokaal 4
Margaret Thijmen Margaret Wim
Anneke Topagna Jedidjah
Bo
Ruben
Rachel

Margaret
Luka
Rachel Shannon

22
Aug.

Luka
Sandra
Shannon Arjon
Febe

Stenen in de Bijbel
Les 5
Les 2
Bijzondere Les 6
Les 3
les 3
Josia leert Josia geeft
stenen.
Een
van koning het goede twee grote De steen beroemde
stenen/
voorbeeld.
David.
de stenen die een steen/ de
2 Kron.
2 Kron.
tafelen. beeld ver- steen voor
1 Samuel
1 Samuel
brijzelde. het graf
(Daniël)

Kinderen in de Bijbel

Les:

Datum

Vrije les

4
juli

170.
Kinder
Psalm. theater
Zing voor
de
de Heer! regen
Psalm 150 boog

11
juli

Maaltijd
van de Heer

Groep
5-6-7-8

Barendine
Cees

18
juli

Les 1
Josia
wordt
koning.
2 kron.
1 Samuel

25
juli

KINDER
FEEST

1
Aug.

8
Aug.

15
Aug.

29
Aug.

Barendine

Cees

A3an
Maria

22
Aug.

29
Aug.

Maaltijd
van de Heer

Groep 5 t/m 8 samen in Lokaal 5
Barendine
Mark
Lies
Mark
Alev
?
Rudi
Cees

Lies
Alev

22
Aug.

Rooster
Datum

4
juli
Maaltijd
van de Heer

Crèche
Febe
Marja
Iris
Zara

11
juli

18
juli
KINDER
FEEST

25
juli

1
Aug.

8
Aug.

15
Aug.

Maaltijd
van de Heer

Crèche in Lokaal 3
Ruth Hanneke J Theresa
Ron
Marjolijn
Hanneke B
Marja
Theresa
Febe Hanneke J Dani
Theresa Geen
Febe
Ruth
Iris
Ziva
Melody Christy
Jet
crèche Christy
Noelle
Noelle
Zara
Iris
Melody
Lissy
Iris
Jet

Oproep aan alle christenen in Nederland
Nijkerk, juni 2021. Geliefde broeders en zusters,
Steeds vaker lezen en horen we negatieve berichten over Israël en Joden. In de
pers, op sociale media en op straat. De berichtgeving over en de reacties op de
gebeurtenissen in Israël van de afgelopen weken waren tekenend daarvoor.
Dat verontrust ons.
In de eerste jaren van het bestaan van de staat Israël was er enthousiasme en steun
vanuit kerk en samenleving. De laatste jaren zien we een toenemende tendens om
Israël in een kwaad daglicht te stellen en zelfs het bestaansrecht van de staat Israël
te ontkennen. Nu, na de onlusten van de afgelopen periode zien we zelfs regelmatig
een vijandige houding ten opzichte van Israël in de publieke opinie. Antisemitische
leuzen bij demonstraties worden getolereerd. Op sociale media zien we een
toename van uitingen vol haat naar Israël en het Joodse volk. Als je het openlijk
opneemt voor Israël, krijg je niet alleen de wind van voren, maar wordt de toon
zelfs discriminerend en dreigend. In diverse westerse landen is het voor Joden niet
veilig en ook in Nederland neemt het gevoel van onveiligheid voor Joodse burgers
toe.

Israël in de beklaagdenbank
Al decennialang plaatsen de Verenigde Naties Israël steeds weer in de
beklaagdenbank. De VN-Mensenrechtenraad is een bolwerk van Israëlhaat,
waardoor Israël keer op keer veroordelingen krijgt. Veel berichtgeving over het
conflict tussen Israël en de Palestijnen maakt van Israël een karikatuur, waarbij
het land regelmatig wordt gedemoniseerd. Wij zien dat Israël goede bedoelingen
heeft om in een uiterst complexe situatie steeds te blijven zoeken naar
constructieve oplossingen voor Joden, christenen en moslims. Helaas is daarvan in
vaak eenzijdige berichtgeving weinig terug te vinden.
Er is een wereldwijde beweging van Boycot, Desinvestering en Sancties tegen Israël
actief, ook in Nederland. In sommige landen is deze beweging als antisemitisch
veroordeeld. De eindeloze kritiek op de staat Israël gepresenteerd als antizionisme,
blijkt in de praktijk een vorm van antisemitisme te zijn. Het ontzegt Joden hun
plaats in het land dat God aan hen beloofd heeft. Joden in allerlei westerse landen,
waar ze vaak al eeuwenlang gewoond hebben, worden bedreigd en met stereotypen
weggezet, wat al vaker in de geschiedenis is gebeurd.
Uitingen gericht tegen het bestaan van de staat Israël en gericht tegen de Joden in
het algemeen krijgen nauwelijks aandacht in de pers en worden regelmatig
begripvol geduid als ‘de strijd voor een rechtvaardige zaak’. In diverse landen zijn
er schokkende incidenten geweest en ook in Nederland is weer een toename van
antisemitisme zichtbaar.

Ontkenning historische band Israël
Wij zien dit alles als deel van een proces waarin stap voor stap de geschiedenis van
Israël, de Bijbelse en historische band van het Joodse volk met het land Israël, en
daarmee het legitieme bestaansrecht van Israël wordt ontkend. Het Joodse volk in
het beloofde land wordt in haar bestaan bedreigd, niet alleen op militair gebied
maar ook door de internationale politiek en de publieke opinie.

De staat Israël is niet volmaakt en het volk Israël evenmin. Maar Israël is nog altijd
het volk van God en Zijn oogappel. Ook de kerk is niet onfeilbaar, maar ondanks al
haar fouten en gebreken is zij wel het lichaam van Christus.
God heeft blijvende trouw aan Zijn volk beloofd. Hij brengt Zijn volk terug in het
land van hun vaderen, zoals door de profeten is voorzegt. Dat raakt ook ons,
christenen. We zijn als lichaam van Christus nauw verbonden met Jezus, Die als
Koning der Joden In Jeruzalem heeft geleden, is gestorven en is opgestaan tot heil
van Zijn volk Israël en van de hele wereld.

Eeuwige beloften
De beloften van God aan Zijn volk gelden voor eeuwig. Hij is trouw aan Zijn Woord.
Israël heeft nu onze steun nodig. Daartoe zijn wij als gemeente van Christus
geroepen. We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om deze ontwikkelingen
niet stilzwijgend waar te nemen, maar er alert op te zijn en van ons te laten horen
wanneer Israël eenzijdig wordt aangeklaagd.
Met een hartelijke en broederlijke groet,
Frank J. van Oordt-Directeur. Ds. Frank Heikoop-Voorzitter.

Poetsploeg rooster juli & augustus
Mocht je onverhoopt niet kunnen, zorg dan tijdig voor een vervanger voor jou taak
Week
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Datum
5-10 juli
12-16 juli
29-23 juli
26-30 juli
2-6 augustus
9-13 augustus
26-20 augustus
23-27 augustus
30 aug.-3 sept.

Poetsploeg
Tonny -Jacqueline -Colinda -Margreet d W
Dirk -Ties -Els -Marjolijn
Jannie -Rebecca -Anneke -Petra
Maria -Elly
Liesbet -Corina -Ester -Margreet S -Linda
Tonny -Jacqueline -Colinda -Margreet d W
Dirk -Ties -Els -Marjolijn
Jannie -Rebecca -Anneke -Petra
Maria -Elly

Neem contact op met Els als je iets in de voorraad mist.
Poetsers: werkzaamheden in het poets schrift vermelden aub. Alvast bedankt.
Is er iemand die de poetsgroep van Maria en Elly wil komen versterken.

Welkom juli & augustus

4 juli
11 juli
18 juli
25 juli

Ina
Lavina
Kinderfeest
Margaret

1 aug.
8 aug.
15 aug.
22 aug.
29 aug.

Ina
Lavina
Margaret
Ina
Lavina

(Tot nader order) 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. Denk aan de 1½ meter
3. Hang je jas aan je stoel
4. 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

5. Drink gezellig koffie/thee. Instructies vind je in de keuken
6. Alles wat je hebt gebruikt schoonmaken. Dankjewel.
FIJN DAT JE MEEHELPT!

Aanmelden via Eventbrite:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Ga naar onze website www.christengemeentetholen.nl en KLIK OP de
Bijbelstudie of zondag dat je naar de dienst wil komen
Klik op DE LINK die je ziet tussen de tekst
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
Via je opgegeven mailadres krijg je een BEVESTIGING dat je welkom
bent.
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
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.
Voor vragen bel of app 06-11124907 (Maria) of mail naar dit adres:
secreatriaat@christengemeentetholen.nl

