
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 juni 2021 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 4 juli 2021. Daarom verzoeken wij u 

vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 27 juni 2021 voor de maand juli 

& augustus 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 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 
 

Erediensten juni 

Tot hier en niet verder! 

Agenda juni 

Laat ons samen bidden: Reukwerk 

Roosters Parelkids & crèche  

Zendelingen van de maand juni 

Roosters juni 

7 adviezen-regels 

Aanmelden via Eventbrite, hoe? 

 

 

mailto:secretariaat@christengemeentetholen.nl


 

Erediensten  
 

Onze eredienst op zondag vindt plaats met voorlopig een maximum aantal van 40 
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).  
Kom je naar de eredienst? Kleed je wat warmer aan dan gebruikelijk omdat blijven ventileren. 

 

De eredienst wordt ook via een  link  uitgezonden op  livestream.  

Wie niet naar de dienst komt, kan dus thuis via livestream meekijken.  

Klik op onze website op de knop rechtsboven voor de link naar livestream  
 

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

  Spreker      Bijzonderheden  

06-06 Jan Wisse     Maaltijd van de Heer 
  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-maaltijd-van-de-heer-6-juni-2021-155922310829  

 

 13-06  Andranik Geworgjan    
  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-13-juni-2021-155923217541 

 
 20-06 Dirk Lemmens   Doopdienst  
  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-20-juni-2021-155924210511 

  
 27-06 Wim Grandia      

   https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-27-juni-2021-157022806441 

  

 04-07 Sander Bruins Slot  Maaltijd van de Heer    
  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-maaltijd-van-de-heer-4-juli-2021-157023067221 

 

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

Op christengemeentetholen.nl kan je elke week de preek downloaden   
 

 

     

Let op:  
Giften voor algemene zaken op rekeningnummer: NL82RABO 0360 9054 12 
Giften voor de zendelingen/zending op nummer:  NL61RABO 0360 9536 11 

 

ANBI 
Christengemeente Tholen is een ANBI-instelling. Giften aan projecten van de 
Christengemeente Tholen zijn daarom aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  
In uw aangifte kunt u deze vermelden als giften aan Christengemeente Tholen. 
 
 

Het is ook mogelijk om met Givt te geven via onze website en op locatie.  
De Givt-app kun je gratis downloaden via de App Store of Google Play Store  

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-maaltijd-van-de-heer-6-juni-2021-155922310829
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-13-juni-2021-155923217541
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-20-juni-2021-155924210511
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-27-juni-2021-157022806441
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-maaltijd-van-de-heer-4-juli-2021-157023067221
https://www.youtube.com/channel/UCZ9UUpX6HyP_fiY0ge7isGA/live
https://itunes.apple.com/nl/app/givt/id1181435988#utm_source=Website&utm_medium=CPC&utm_campaign=App%20downloads&utm_term=IOS
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.givtapp.droid2&hl=nl#utm_source=Website&utm_medium=CPC&utm_campaign=App%20downloads&utm_term=Android


 

Tot hier en niet verder! 
Grenzen aangeven: hoe doe je dat? 
 

Bert durft geen "nee" te zeggen als iemand hem voor de zoveelste keer iets 
vraagt. Iedereen weet dat hij het toch wel doet. En Marjolein krijgt dagelijks 
vervelende opmerkingen naar haar hoofd geslingerd. Het maakt haar onzeker 
en verdrietig, maar ze durft er niets van te zeggen.  
Waarom lukt het ons zo vaak niet om aan te geven wat we zelf écht willen of 
vinden? En hoe kunnen we leren om toch grenzen aan te geven?  
 

Grenzen overschrijden komt in verschillende vormen voor. In beide voorbeelden 
kan het zorgen voor een unheimisch gevoel Er gebeurt iets, maar je kunt er geen 
woorden aan geven. Iemand vraagt iets van je of zegt iets tegen je, maar je kunt 
er voor je gevoel niets tegen inbrengen. Natuurlijk hangt het sterk af van je 
karakter, maar wanneer iemand voortdurend over je grenzen heen gaat, voel je 
dat in je lijf. En dat kan vergaande gevolgen hebben.  
 

Zelfbeeld  
Mensen kunnen over je grenzen heen gaan door te veel van jou te verwachten en 
te vragen. Er zijn mensen die veel kunnen geven en altijd energie lijken te hebben 
om iets voor een ander te doen. Maar niemand is hetzelfde.  
Kijk daarom niet naar wat een ander doet, maar ga na wat je zelf wilt.  
Onderzoek bij jezelf waarom je moeite hebt om je grenzen aan te geven.  
Heeft het te maken met je onzekerheid? Wil je jezelf bewijzen, bij een ander in 
een goed daglicht komen te staan? En voor wie doe je dat? Het kan namelijk ook 
zijn dat je veeleisend bent naar jezelf toe; een vorm van perfectionisme. Wat 
zeggen deze dingen over hoe je naar jezelf kijkt? Het wel of niet aangeven van 
grenzen kan te maken hebben met je zelfbeeld. Als je sterk in je schoenen staat, 
je geliefd voelt of weet wat je kunt, dan is het gevaar veel minder groot dat je 
over je heen laat lopen. En of je nou iets wel of niet doet, doet niets af aan wie je 
bent. Hoe belangrijker je jezelf vindt (uiteraard in gezonde mate), hoe serieuzer 
je jezelf neemt.  
 

Christelijke cultuur  
Over je grenzen heen gaan kan 
ook te maken hebben met onze 
christelijke cultuur. 
Naastenliefde, er voor een 
ander zijn en de ander helpen, 
zijn belangrijke principes van 
het christelijk geloof. 
Dienstbaar zijn, de minste 
willen zijn, de voeten van de 
ander wassen ... We zijn op 
deze wereld om Jezus na te 
volgen. Het zijn mooie 
principes die ons met de 
paplepel zijn ingegoten. Maar 
God heeft jou niet gemaakt om 
in je eentje alles op te lossen. 



 

Bij de gebrokenheid van de schepping hoort helaas ook het gegeven dat er grenzen 
zijn aan wat wij (aan) kunnen. En zelfs Jezus, Die ons in alle dingen gelijk werd 
behalve in onze zonden, nam tijd voor Zichzelf. Ook Hij had de behoefte om een 
stapje terug te doen na een drukke dag of periode. Kortom: het is goed om een 
grens te hebben. Het mag echt!  
 

Hiërarchie  
Daarnaast kan het ook te maken hebben met hiërarchie. Iemand die boven jou 
staat is misschien eerder geneigd om (wellicht onbewust) over je grenzen heen te 
gaan. Andersom kun je iemand ook die vrijbrief geven omdat je tegen hem of haar 
op kijkt en onbewust het signaal afgeeft dat je 'minder' bent. Ook al staat iemand 
boven je, dan nog heb je het recht om voor jezelf op te komen en aan  
te geven wat jij fijn vindt. In zakelijke sferen is dat wellicht lastiger. Is dat niet 
een reden waarom veel mensen burn-out raken? Want grenzeloos gedrag breekt je 
vroeg of laat op. Je kunt tenslotte niet alsmaar geven en geven.  
 

Vooraf grenzen stellen  
Er zijn verschillende manieren om met grenzen om te gaan. In sommige gevallen 
helpt het om vooraf voor jezelf duidelijke grenzen te stellen. Bijvoorbeeld in een 
drukke periode op je werk. Welke taken kun je er nog bij hebben en welke niet? 
Of als er in de familie vanwege ziekte een en ander moet gebeuren. Zijn er anderen 
die je kunnen helpen? Kun je de taken verdelen? Welke zou jij willen doen? Op die 
manier ben je de vraag voor en houd je grip op je energie.  
Dit moet je ook leren door ervaringen.  
 

Reacties  
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je wordt overvallen door een vraag. Iemand uit 
de kerk belt op dat er een functie beschikbaar is gekomen. Of je buurvrouw vraagt 
of je haar kunt helpen. Het gebeurt vaak genoeg dat iemand honderd goede 
redenen heeft om "nee" te zeggen, maar het toch niet durft. Een gedachte die je 
kan bekruipen: Het is toch egoïstisch als ik die persoon niet help? Of: Het is voor 
de kerk. Dan kan ik toch niet weigeren? Misschien reageer je vaak vanuit 
impulsiviteit, terwijl je bij jezelf nog niet te rade bent gegaan of je het wel ziet 
zitten. Wat dan helpt, is jezelf bedenktijd geven: "Ik denk er nog even over na, ik 
kom er volgende week bij je op terug." Of je geeft aan wat je wel kunt doen "Wat 
je nu vraagt, zie ik niet zitten. Wat ik wel kan doen is ... " Of als je die persoon 
wel wilt helpen, maar op dit moment even niet omdat je moe bent of toch een 
avondje iets voor jezelf wilt doen: "Ik kan nu niets voor je betekenen, maar 
maandagochtend heb ik wel tijd voor je." Door een concreet alternatief te bieden, 
kan de ander ergens naar uit kijken.  
 

Met dit soort reacties geef je jezelf de ruimte om na te denken over wat je wilt en 
wat je kunt doen. Je mag gerust "nee" zeggen als iets niet goed voelt.  
Hoe plat het ook klinkt: als iemand jou hierin niet respecteert, ligt dat bij de ander. 
En je hoeft jezelf ook niet te verdedigen. Daar zijn we goed in, maar je bent de 
ander geen verantwoording schuldig. Je mag met liefde naar jezelf kijken. Als je 
die niet voor jezelf hebt, kun je die ook niet voor een ander hebben.  
 

Agressie  
Over grenzen heen gaan, kan dus - zoals hierboven wordt uitgelegd - in de vorm 
van overvragen. Maar het kan ook op een mentale manier. Bijvoorbeeld als iemand 



 

kwetsende dingen over of tegen je zegt. Als dat moedwillig gebeurt, is er sprake 
van een vorm van agressie. Dat gebeurt helaas op grote schaal, vaak binnen relaties 
waarin de een afhankelijk is van de ander. Het wordt een machtsmiddel. Het 
venijnige is dat het verdriet bij het slachtoffer zich veelal aan de binnenkant 
afspeelt. Als deze vorm van grensoverschrijdend gedrag lang aanhoudt, zorgt dat 
voor een enorme breuk in 
iemands zelfvertrouwen. 
De spontaniteit maakt 
plaats voor angst. Het 
slachtoffer trekt een 
muur op en niemand die 
ziet dat het hem of haar 
iets doet.  
 
Trouw aan jezelf  
Als dit bij jou gebeurt, probeer dan direct te zeggen dat je het gedrag van de ander 
niet fijn vindt. Je hoeft dan niet eens de inhoud te benoemen. Als je het uitspreekt, 
haal je het bij jezelf weg. In veel gevallen ben jij uiteindelijk degene die ervoor 
kan zorgen dat iemand niet meer over je grenzen heen gaat. Als je niets doet, sta 
je iemand toe het juist wel te doen. Vaak gebeurt dit omdat je zelf onzeker of 
beschadigd bent en je misschien al langer het gevoel hebt dat je er niet toe doet. 
Het benoemen is natuurlijk ook een risico. Je stelt je kwetsbaar op. Maar in veel 
gevallen helpt het om het gesprek aan te gaan. En hoe vaker je het doet, hoe 
makkelijker het wordt. Het belangrijkste is dat je goed voor jezelf zorgt. Bewaak 
je eigen grens. Je gevoel is wat het is; er zit geen goed of fout aan. Daar mogen 
mensen je nooit op afrekenen. Op de inhoud wel, dus probeer jezelf niet te 
verdedigen.  
Houd de ander ook gerust een spiegel voor: "Ik hoor dat je schreeuwt tegen mij. 
Dat vind ik niet prettig." Dat helpt jou mogelijk om even op adem te komen en 
vervolgens te bedenken wat je nog meer wilt zeggen. Als je gaat reageren vanuit 
emotie, heeft dat een averechts effect.   
 

Ligt het dan altijd aan de ander? Niet per se. Als iemand iets tegen je zegt wat jij 
niet fijn vindt, kan dat terecht zijn. Voor jou voelt het alsof iemand een grens over 
gaat, maar het kan ook een kans zijn om iets te verbeteren aan jezelf.  
Soms worden we door schade en schande wijs. 
 

Soms mag het  
En heel soms is het legitiem om over iemands grenzen heen te gaan. Iemand mag 
uit zijn of haar comfortzone gehaald worden. Het is dan wel belangrijk om te 
benoemen dat je dat gaat doen. Soms is er meer uit het leven te halen dan wat de 
ander zelf voor ogen heeft. Dit kan alleen in een veilige setting van wederzijds 
vertrouwen en op de voorwaarde dat de persoon in kwestie weer terug kan naar 
zijn of haar 'oude' veiligheid. En: "nee" is "nee".  
 

Grenzen. Voor veel mensen is het moeilijk om die aan te geven, maar we mogen 
het wel leren. Onthoud vooral dit: grenzen aangeven is niet zeggen wat je wel of 
niet wilt. Het betekent dat je jezelf serieus neemt en goed voor jezelf zorgt.  
 
Tekst: Redmar Smit Overgenomen uit Eleoscript (magazine over christelijke ggz) 



 

 

 

Voor de meeste activiteiten dien je je vooraf aan te melden 

 
 Bidstonden  

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

 Studie over de doop  

Dinsdag 8 juni om 19.30 uur. Wat zegt de Bijbel over de doop? Vrije inloop 

 Vrouwenochtend  

Woensdag 16 & 30 juni  om 9.45 uur inloop.  
Aanvang 10.00 uur. Info: Vooraf aanmelden bij Rebecca  

 Tiener avond 

Zaterdag 19 juni en 3 juli is het tieneravond. 
Info bij Daniël   

 Jeugd avond 

Zaterdag 12 & 26 juni is het jeugdavond. Info bij Barendine  

 Huisgroepen  

Komen samen in week 23 (7-11 juni) & week 25 (21-25 juni) 

 Fundament studie  

Interesse? Neem dan contact op met Paul  

 Kampvuuravond  

Op vrijdag 18 juni is er weer een kampvuuravond voor mannen van alle 
leeftijden. (Aanmelden verplicht) Locatie Oesterschelp.  Verdere info volgt. 
Aanmeldlink:  
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kampvuuravond-vrijdag-18-juni-2021-157767682385  

 Bijbelstudie Zie, Hij komt 

Op donderdag 10 juni deel 8 (laatste deel) om 19.30 uur.  
Ook te volgen via livestream. Vooraf aanmelden via Eventbrite  

 creamiddag 

Op woensdag 30 juni van 13:30 tot en met 15:30 uur voor alle creatievelingen.  
Vooraf aanmelden bij Jedidjah  
 
 

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

 

Agenda juni 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kampvuuravond-vrijdag-18-juni-2021-157767682385


 

Laat ons samen bidden… Reukwerk 
 

Een geur kan heel erg in je kleren gaan zitten. Mijn 
zoon en ik houden ervan met hout bezig te zijn: zagen, 
kloven en stapelen. Maar als je haardhout klaarmaakt, 
dan kom je met reststukken te zitten. Daarvoor 
hebben we een tuinhaardje dat we gezellig laten 
branden als we bezig zijn. Ongemerkt kruipt de geur 
daarvan in ons haar en onze kleren.  
 

Wij gebruiken geen wierook of ander reukwerk in onze 
erediensten. Wij leven immers onder het nieuwe 
verbond. Maar we kunnen wel leren van wat er in de 
Bijbel over geuren wordt gezegd. Ook mogen we ons 
afvragen wat voor God een aangename geur is, waar Hij blij van wordt.  
 

Het reukofferaltaar, dat samen met de gouden kandelaar en de tafel voor de 
toonbroden in het heilige stond, eerst in de tabernakel en later in de tempel, was 
relatief klein (zie Exodus 30). Maar het was wel dagelijks in gebruik. Elke morgen 
en elke avond werd er door de priester een kleine hoeveelheid reukwerk op 
gebrand. De ruimte waarin dat gebeurde was klein en niet goed geventileerd. De 
lamp mocht immers niet uitwaaien.  
 

Van David kunnen we leren waar dit reukwerk mee te vergelijken is. In Psalm 141:2 
staat: 'Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn 
opgeheven handen als het avondoffer zijn'. Niet zijn liederen of zijn muziek, 
wat we bij hem eerder zouden verwachten, maar zijn gebed. Hetzelfde lezen 
we in Openbaring 8:3,4 waar gezegd wordt dat in het hemelse heiligdom de 
gebeden van de heiligen gezien worden als reukwerk dat opstijgt voor de troon van 
God.  
 

Iedereen die wel eens wierook of een geurstokje heeft gebrand, weet dat een 
kleine hoeveel al voldoende is om een flinke ruimte met geur te vullen. In het 
heiligdom zal dat ook zo geweest zijn. Daarvan kunnen we leren dat herhalingen 
en een omhaal van woorden niet nodig zijn als we met God praten. Het gebed van 
een rechtvaardige heeft immers een grote uitwerking (Jak. 5:16b). Eindeloze 
herhalingen en omhaal van woorden zijn niet nodig, zelfs af te raden. Zie Matt.6:7.  
 

Een andere les wordt duidelijk als we ons een priester voorstellen die regelmatig 
dienstdoet in het heiligdom en ook verantwoordelijk is voor het reukofferaltaar. 
Als je dagelijks in het heiligdom bent dan trekt de geur van het reukoffer 
ongetwijfeld in je kleren en in je haar. Als wij, als nieuwtestamentische priesters, 
regelmatig tijd nemen om dicht bij God te zijn, zijn Woord te overdenken en met 
Hem te praten, dan zal dat voor anderen merkbaar zijn. Daarvoor zijn geen 
woorden of iets anders nodig. In 2 Korinthe 2:15 staat: 'Want wij zijn voor God een 
aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren 
gaan'. Sommigen zullen er blij van worden, anderen zullen zich eraan ergeren. Maar 
ongemerkt zal het nooit blijven. Wat in de binnenkamer gebeurt, kan nooit 
verborgen blijven. En zo hoort het ook.  

 

Tekst: Henk de Ruijter - Uitdaging.nl -Jedidjah 

 



 

 

 
 

 

          Rooster                           
 

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

Datum 
  6 

juni 
13 

juni 
20 

juni 
27 

juni 
4 

juli 
11 
juli 

18 
juli 

   Maaltijd  
van de Heer 

 
  

Maaltijd  
van de Heer 

  

          

Groep    Groep 1 t/m 4 samen in Lokaal 4  

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

   Topagna Jedidja Silvia Bo Anneke Shannon  

   Ruben Bram Arjon Samuel Rachel Sara  
          

          

Les:  

 173. 
Jezus 

verandert 
water in wijn 
Joh. 2:1-12 

174. 
Jezus en 

Nikodemus 
Joh.  

3:1-13 

175. 
Gods grote 
liefde voor 
de mensen 

Joh. 3:14-21 

171. 
Kleine 

profeten. 
Hoe leef je 
goed? Micha 

6:1-8 

Vrije les 

170. 
Psalm. Zing 

voor de 
Heer! Psalm 

150 

Kinder 
theater 

de 
regenboog 

          

Datum 
  6 

juni 
13 

juni 
20 

juni 
27 

juni 
4 

juli 
11 
juli 

18 
juli 

 
  Maaltijd  

van de Heer 
 

  
Maaltijd  

van de Heer 
  

          

Groep    Groep 5 t/m 8 samen in Lokaal 5  

5-6-7-8   Barendine Lies A3an Mark Barendine Lies  

   Cees Alev Maria Rudi Cees Alev  

 

   

 

Rooster  
 

 

 

 

We proberen voor desbetreffende zondag door te geven welke kindjes er komen  
zodat misschien niet alle leiding mee hoeft te helpen. 

Datum 
  6 

juni 
13 

juni 
20 

juni 
27 

juni 
4 

juli 
11 
juli 

18 
juli 

   
Maaltijd  

van de Heer 

 

  
Maaltijd  

van de Heer 
  

Crèche   Lokaal 3 

   Dani Hanneke J Marjolijn Ruth Febe Marjolijn Dani 

   Ron Ruth Febe Hanneke B Marja Theresa Ron 

   Jet Christy Melody Marley Iris Jet Iris 

   Iris Lissy Ziva Noelle Zara Lissy Ziva 



 

Zendelingen van de maand juni 
Jan & Melinda Wisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als jullie voor ons bidden bid dan dat: 
1. We duidelijk Gods leiding mogen ervaren in betrekking tot een volgende 

bediening 
2. Melinda een duidelijk getuigenis zal zijn op en door haar werk 
3. Voor Arne die nu in de VS is en met mijn schoonbroer werkt. In augustus 

komt hij terug – bid ook voor hem dat hij een duidelijke weg vooruit 
vindt en dat hij rust in God mag vinden 

4. Kassandra doet het goed op school en haar gezondheid gaat de goede 
kant op – net als met vele andere jeugdigen merken we dat ze iets te 
geïsoleerd raakt door corona – bid voor wijsheid dat we haar op een 
goede manier mogen aanmoedigen. 

 
Hartelijke groet vanuit België en tot binnenkort,  
  
  
 
 
 

 
 

 

 

 



 

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

 

Week Datum Poetsploeg 
23 7-12 juni Dirk -Ties -Els -Marjolijn 
24 14-19 juni Jannie -Rebecca -Anneke -Petra 
25 21-26 juni Maria -Elly 
26 28 juni-3 juli Liesbet -Corina -Ester -Margreet S -Linda 
27 5-10 juli Tonny -Jacqueline -Colinda -Margreet d W 
28 12-16 juli Dirk -Ties -Els -Marjolijn 

   

Neem contact op met Els als je iets in de voorraad mist. 
Poetsers: werkzaamheden in het poets schrift vermelden aub. alvast bedankt. 
De poetsploeg is  op zoek naar 1 persoon die 1 x in de 5 weken de crèche wil  
poetsen, (maximale tijd is ongeveer 30 minuten in de 5 weken) 
en iemand die de poetsgroep van Maria en Elly wil komen versterken. 

 

               Welkom juni 
6 juni Margaret 
13 juni Ina 
20 juni Lavina 
27 juni Margaret 
4 juli Ina 



 

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

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

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

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

 
FIJN DAT JE MEEHELPT! 



 

Aanmelden via Eventbrite: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


