
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 maart 2020 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 5 april 2020. Daarom verzoeken wij u 
vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 29 maart voor de maand april in 
te leveren bij Maria de Vries-Schirra, email adres: secretariaat@christengemeentetholen.nl De 
oudstenraad is verantwoordelijk voor de inhoud. De redactie heeft te allen tijde het recht om 
ingeleverde kopij te wijzigen of niet te plaatsen 
 

Giften of bijdragen 

Wilt u een algemene gift of bouw gift overmaken dan graag op rek. nr. NL82RABO 0360 
905412. Wilt u een gift voor het zendingswerk overmaken dan graag op  
rek. nr. NL61RABO 0360 9536 11 beide t.n.v. Christengemeente Tholen. Kerkgenootschap 
Christengemeente Tholen staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 55832482  
 

De Christengemeente 

De Christengemeente bestaat uit leden en gasten. Leden zijn diegenen, die te kennen hebben 
gegeven tot deze plaatselijke gemeente te willen behoren d.m.v. lidmaatschap. Hierdoor 
draagt men verantwoordelijkheid in deze gemeente en valt men onder de pastorale zorg van 
de Christengemeente. Daarentegen bezoeken gasten vrijblijvend de samenkomsten.  
Ieder die deel wil uitmaken van de gemeente, maakt dit kenbaar aan de          
verantwoordelijke leiding binnen de gemeente, waarna een voeggesprek plaatsvindt.  
Na dit gesprek worden nieuwe leden in een gemeente samenkomst                          
voorgesteld aan de gemeente en welkom geheten als leden 
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OPROEP 



 

 

Lieve ouders/gemeenteleden,  
 
Om de kinderen in onze gemeente goed en 

leuk te kunnen onderwijzen in het geloof -wat 

toch heel belangrijk is- zijn we op zoek naar 

kinderwerkers en bijdehandjes bij de 

Parelkids.  

 

Wat en hoe?  

Kom gerust een les meekijken voor je besluit 

mee te komen helpen. Dat kan altijd in overleg 

met een van de kartrekkers van de groep. 

 

Wil je hierover nadenken en het in gebed 

brengen? 

 

De kartrekkers zijn: 

Groep 1-2 Margaret 

Groep 3-4 Sandra  

Groep 5-6 Rudi  

Groep 7-8 Maria  
 
 



 

 

'Vergeten' betekent het 
einde van een generatie 

Wie herinnert, heeft de toekomst!  
 

Soms lijkt het erop dat we in een samenleving terecht zijn gekomen waarin 
we collectief aan geheugenverlies lijden. Het verleden dat onze 
maatschappij heeft gemaakt tot wat het is, wordt soms zonder pardon 
opzijgezet. Dat lijkt vooral op te gaan voor het christelijk geloof, dat onze 
cultuur heeft gevormd. Het is een gevaar waar de Bijbel al scherp stelling 
tegen nam.  
 
Iedereen die de Bijbel voor het eerst leest, zal het opvallen dat er heel veel 
aandacht uitgaat naar de geschiedenis. De opzet van de Bijbel is feitelijk die van 
een grote historische vertelling: de Schrift vangt aan met het begin van de wereld 
(Genesis), vertelt over de ontwikkeling daarvan en besluit - in het boek Openbaring 
- met het einde van de wereld. Maar wat de Bijbel zo anders maakt dan andere 
historische boeken, is dat God er de hoofdrol in speelt: Hij staat niet op een afstand 
van het gebeuren in de wereld, maar Hij komt zelf de geschiedenis in en wordt er 
onderdeel van.  
 

Liefde en ernst  
Op zoek naar een goede omgang met het verleden kan het boek Deuteronomium 
ons veel leren. Een van de kernwoorden in dit laatste boek van de Thora is zachor:  
herinner, gedenk. Het is een van de geboden die God aan Israël geeft, samen met 
het verbod om niet te vergeten. Waarom is herinneren zo belangrijk in de Bijbel?  
Het antwoord daarop vinden we in Deuteronomium 29:12-14 waar God als 
onderdeel van de verbondssluiting met Israël zegt: dit verbond sluit Ik met jullie én 
met degenen die er nu nog niet bij zijn.  
Ook de komende generaties zijn in Gods  
verbond opgenomen - en daarom moeten  
zij daarvan weten en moet daarover  
verteld worden.  
 

'Herinneren' heeft in Deuteronomium betrekking op wat God heeft gedaan, Zijn 
grote daden en Zijn beloften. 'Vergeten' staat dan ook voor het vergeten van God 
en komt tot uitdrukking in het dienen van de afgoden. Als Israël helemaal opgaat 
in het heden en zich niet langer herinnert wat God heeft gedaan, leidt dat tot 
afgoderij. Het gevolg kan dan niet uitblijven: God moet Zijn volk straffen. Zo  
gaat dat bijvoorbeeld in Deuteronomium 32 - precies zoals in hoofdstuk 8:19 al was 
voorspeld. Herinneren staat in de Bijbel dus in het teken van Gods verbond en  
heeft een ondertoon van liefde en ernst. Het doorgeven van de Bijbelse verhalen 
en van wat God in het verleden heeft gedaan, is daarom ook nu een roeping voor  
christenen. En dat is een zaak van grote ernst. Bijbels gesproken betekent 'vergeten' 
het einde van een geslacht, een generatie. Wie zijn kinderen en kleinkinderen niet 
vertrouwd maakt met Gods geschiedenis met ons mensen,  
ontneemt hen de kans op een leven voor Gods aangezicht.  
 

Thora en geschiedenis  
In de Thora, de eerste vijf boeken van de Bijbel, wordt volop gehoor gegeven aan 
die opdracht tot herinneren: er wordt verteld hoe God Abraham uitkiest, Zijn 
verbond met hem en zijn nageslacht sluit en hoe God het volk dat daaruit ontstaat 



 

 

Gods geboden en de 
geschiedenis zijn niet los 

verkrijgbaar 

steeds trouw bleef - zelfs in de ballingschap. Maar naast geschiedenis treffen we in 
de eerste vijf boeken ook wetten en leefregels aan. Beide zijn van belang, de 
verhalen én de geboden.  
 

Opvallend is dat het woord 'herinneren' in  
Deuteronomium alleen voor de geschiedenis wordt  
gebruikt. Er staat nooit: 'herinner je de geboden  
van God', maar steeds: 'leer en onderhoud de  
geboden van God'. De Bijbelse verhalen vertel je door, de geboden bestudeer je én 
je richt er je leven naar. Ondertussen worden beide wel steeds aan elkaar 
verbonden; de geschiedenis en de geboden zijn in Deuteronomium helemaal met 
elkaar verknoopt. Daarin schuilt een belangrijke Bijbelse les: Gods geboden en de 
geschiedenis zijn niet los verkrijgbaar. Bijbelse normen en waarden vormen geen 
pakketje dat je los kunt maken van de concrete geschiedenis van God met Israël en 
in Jezus Christus.  
Het is een groot gevaar voor christenen om Bijbelse leefregels als oplossingen  
voor de samenleving te presenteren en zo neutraal mogelijk te verkopen. Zo'n 
secularisering van Bijbelse moraal gaat echter niet op: wie de verhalen van God 
niet doorvertelt, is met al zijn goede normen en waarden, gedoemd tot 'vergeten'.  
 

Vertellen, zingen, vieren  
Maar hoe doe je dat dan, herinneren? Deuteronomium is daarin heel concreet: het 
zijn ouders en oudsten, geestelijke leiders, die de verhalen vertellen. Inderdaad, 
een moeder met een kinderbijbel, een opa die op z'n vertelstoel zit. Maar er wordt 
ook over gezongen: grote gebeurtenissen in de Bijbel leiden steevast tot nieuwe 
liederen. Denk aan de liederen van Mozes en Mirjam of de liederen van Maria en 
Simeon. Daarom is het zo belangrijk dat de kerk niet alleen liederen zingt over 'ik 
hier en nu', maar ook over wat God heeft gedaan. Want door die verhalen te zingen, 
leren we God kennen hoe Hij is en hoe Hij met mensen omgaat. Daaruit putten we 
moed en hoop, in de zekerheid dat Hij niet veranderd is en ook nu nog zo werkt.  
 

Naast vertellen en zingen, hoort echter ook het vieren volop bij het herinneren. 
Israëls feesten worden elk voorafgegaan door: 'herinner! '. De uittocht uit Egypte 
wordt herdacht met Pesach, de woestijnreis met Soekot en het geschenk van de 
Thora op de Sinaï op Sjawoe'ot (Pinksteren). Dat herinneren gebeurt op de feesten 
door een opnieuw beleven van het verleden. Tijdens het feest wordt even de 
afstand tussen toen en nu overbrugd. Als op Pesach het jongste kind vraagt: 
'Waarom is deze dag zo anders dan de andere dagen?', dan wordt daarop 
geantwoord door de ouder: 'Nou, ooit waren wij slaven in Egypte...'  
Het verhaal van de exodus is geen ver verleden, maar Israël beleeft het alsof men 
het zelf nu meemaakt. Dat is het heden van de geschiedenis.  
 
Herinneren trekt zo in de Bijbel het heden in het verleden en geeft zicht op de 
toekomst: zoals God was, zo is Hij en zo zal Hij zijn.  
Niet voor niets eindigt Deuteronomium 32 daarom ook met beloften van uitredding. 
Wie zijn gezin, zijn buren en zijn samenleving liefheeft, houdt hen dus niet alleen 
Gods goede geboden voor, maar vertelt en viert vooral ook Gods grote daden. Want 
wie herinnert, heeft de toekomst! 
 
Overgenomen uit ‘de Oogst’ auteur: Dr. Bart Wallet  



 

 

 Grote schoonmaakdag 

Zaterdag 14 maart ! 
 

tussen 9.00 u - 17.00 u 
 

Iedereen is welkom om mee te helpen (ook voor een uurtje!)  
Neem eventueel een emmer, sopdoek, zeem, trekker, stofzuiger mee! 

 

en 
De poetsploeg is dringend op zoek naar (reserve)poetsers (m/v). 

(Vele handen maken licht werk) 
  

Wie heeft er tijd/zin om alleen of met een groepje 1x in de 5 weken 1 á 2 
uur een gedeelte van de Oesterschelp te poetsen. 
  

(keuken of grote zaal of aantal parelkidslokalen of créche of kleine keuken 
met wc's of grote hal of toiletten) 
  

Heb jij nog vragen, of wil je meedraaien? 
Stuur mij een mailtje, of spreek mij een zondag aan. 
  

alvast bedankt, Els  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                     



 

 

Erediensten 
 

Elke zondagochtend komen wij om 10.00 uur samen in de “Oesterschelp"  
aan de Simon Lindhoutstraat 1a te Tholen.   
In de erediensten staat de eer van God centraal.  
Daarbij passen eerbied en rust, waaruit de ware lofprijzing kan voortkomen.  
 

Eredienst op zondag om 10.00 uur          
  

 De zangdiensten worden ingevuld door het aanbidding team 

 Spreker:    Extra: 

01-03 Jan Wisse    Maaltijd van de Heer  

08-03 Arjan Baan      

08-03               om ± 12.30 uur Presentatie Tamar 
         Om ± 12.00 uur staat er soep met broodjes klaar voor degene die willen blijven.  

    Verhalen vanuit het Midden-Oosten en terugblikken op de afgelopen 2 jaar  

 15-03 Dirk Lemmens       

 22-03 Sander Bruins Slot        

 29-03 Jan Kees de Feijter    

 05-04 Robbert de Wolf Maaltijd van de Heer     

 10-04 Goede Vrijdag  12-04 Pasen 
       

 VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 15 maart 
 

 Deze maand Parelklas op zondag 8 maart 

 

   Blijf je ook?  
 Na de dienst drinken we met elkaar een kopje koffie of thee.  
 Blijf je ook? We kunnen dan napraten over de dienst en  
 wellicht nader met elkaar kennismaken.  

Iets delen op zondag & mededelingen Bulletin  
Mededelingen, getuigenis of andere zaken m.b.t. de eredienst graag voor 
vrijdagavond 18.00 uur melden. Mededelingen voor het bulletin 
uiterlijk tot zaterdag 09.00 uur doorgeven.  
Mail: secretariaat@christengemeentetholen.nl  

Opnamen prediking 
Op christengemeentetholen.nl kan je elke week de preek downloaden of live 
meeluisteren via livestream op de website (inlogcode vereist)  

Gebed voor de dienst 
Voor de aanvang van de eredienst op zondagochtend is er voorbede voor de 
dienst en de Parelkids. Deze bidstond is voor een ieder toegankelijk.  
Bid je mee, wil je dan uiterlijk om 9.40 uur in DOK 11 aanwezig zijn 

 



 

 

 

 Bidstonden  

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

 Thools mannenontbijt  
Zaterdag 7 maart mannenontbijt in de Oesterschelp. Deze ochtend spreekt Ds. 
Piet de Graaf. Inloop vanaf 07.45 uur aanvang 08.00 u. Voor de inkopen graag 
opgave vooraf: jhage61@zeelandnet.nl. Met broederlijke groet, Comité TMO  

 Gebedswandeling Oud Vossemeer  
Zaterdag 7 maart 09.30 – 12.00 uur biddend door Oud Vossemeer.  
Om 09.30 uur verzamelen: in Oud Vossemeer.  
Om 10.00 uur vertrekken we. Geef je op: komenzietholen@gmail.com Willem 

 Vrouwenochtend  
Dinsdag 10 en 24 maart om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 10.00 
uur. Info: Rebecca  

Parelkidsvergadering 
Maandag 16 maart is er een vergadering voor alle Parelkidsleiding om 19.30 uur 

  Zanguurtje in Ten Anker 
Zondag 22 maart is er in het zorgcentrum ‘Ten Anker’ weer een zanguurtje voor 
de bewoners. Tijd: 15.00 tot 16.00 uur. Na afloop is er koffie en thee  
Wil je meehelpen, meld je dan bij Tineke   

 Tiener & jeugd avond 
Zaterdag 14 & 28 maart is het tiener & jeugdavond 

 Huiskringen 
Komen samen in week 11 (9-13 mrt.) & 13 (23-27 mrt.)  

 Fundament studie  

Interesse? Neem dan contact op met Paul   

 Bijbel studie  
Op donderdag 5 en 19 maart en 2 april om 19.15 u inloop met koffie of thee,  
aanvang 19.30 uur. De Bijbelstudie duurt tot 21.00 uur  

 Kleding ruil beurs  

Op woensdag 18 maart van 14.30 tot  

 creamiddag 
Op woensdag 25 maart van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen 

 Christian Athletes Tholen 

Vrijdag 27 maart CAT voetballen 19.00/21.00 u kunstgrasveld Tholense boys 

 Bootcamp 
Elke zaterdag ochtend sporten van 09.30 tot 10.30 uur  
 

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

Agenda maart 



 

 

ZOMERKLEDING 
’ruilbeurs’ 

voor kinderen en volwassenen 

 
op woensdag 18 maart 

van 14.30 tot 16.00 uur 
in de Oesterschelp 

Let op: deur gaat pas open om 14.30 uur!  
 

Heb je zelf nog goed uitziende ZOMERkleding of schoenen  
(kids én volwassenen)  

wat je kan missen, dan zijn we daar heel blij mee! 
 
Kleding inleveren kan op: 
Zondag 15 maart NA de dienst bij de hoofdingang 
Dinsdag 17 maart tussen 19.00 en 20.00 uur aan de hoofdingang van de 
Oesterschelp. 
Woensdag18 maart vanaf half 3 zelf wegleggen en meteen uitzoeken. 
 

Entree gratis. 
Wel willen we benadrukken dat we niet houden van graaicultuur!!! 

Neem alleen mee wat je echt nodig hebt! 
 

Het wordt zeer op prijs gesteld als u kleding meeneemt wat u zelf kunt missen, 
dit om in de grote behoefte aan kleding te voorzien. Alleen goed uitziende kleding 

kunnen we gebruiken, dus zonder gaten en vlekken! 
Alle maten zijn welkom, ook volwassen dames- en herenkleding. 

 
Het is handig om thuis alvast jongens-, meisjes-, en volwassenkleding te sorteren. 

Reden is dat we verschillende afdelingen hebben waar de betreffende kleding 
wordt neergelegd. 

 
De kleding die na de ruilbeurs overblijft gaat naar Dorcas. 

 
Koffie, thee, limonade met iets lekkers staat klaar! Neem gerust iemand mee. 

 
Heb je nog vragen: mail dan naar secretariaat@christengemeentetholen.nl 

 
Tot dan, 

Team kleding ruilbeurs 



 

 

Weetjes Overgenomen van WEET.nl 

 

DE JOODSE FEESTEN  
Driemaal per jaar kwamen de mannen van Israël naar Jeruzalem voor drie grote 
religieuze feesten. De eerste was in het voorjaar, met Pesach, ter herdenking aan 
de uittocht uit Egypte en ook verbonden was met de gerstoogst. De tweede was 
vijftig dagen later: Shavoe'ot, het wekenfeest. Dat was het feest waarin de 
wetgeving op de Sinaï werd herdacht en later ook in het teken stond van de oogst 
van de tarwe. De derde was in het najaar, Soek kot, loofhuttenfeest, om te 
gedenken dat de Israëlieten in de woestijn in tenten leefden. Op dat feest wordt 
ook dank gebracht voor de vruchten die van het land kwamen Deze feesten worden 
tot de dag van vandaag nog steeds door de Joden gevierd.  
 

De timing van de Bijbelse feesten is niet willekeurig gekozen en zijn ook profetisch 
voor wat er in het leven van de Messias zou gaan gebeuren.  
Kort voor Pesach, het Joodse Paasfeest, werd Jezus gekruisigd en drie dagen later, 
op het feest van de Eersteling, stond Hij op. Het Lam van God werd geslacht, zoals 
1500 jaar eerder het paaslam werd geslacht om aan de tiende plaag te ontkomen. 
Vijftig dagen later, met Shavoe'ot (Pinksteren), zond Jezus de Heilige Geest. De 
feestdagen die in het najaar worden gevierd, hebben (nog) geen 'christelijke 
invulling' gekregen. Verschillende Bijbelleraars gaan ervan uit dat de profetische 
boodschap van deze feesten nog in vervulling moet gaan, en wel bij de wederkomst 
van Jezus. 
 

NAVEL  
Heb je weleens een schilderij gezien van Adam en Eva? Grote kans dat de schilder 
ervoor heeft gekozen om de eerste twee mensen af te beelden met een navel. Maar 
konden ze die eigenlijk wel hebben? De navel is het litteken op de plaats waar de 
navelstreng verbonden was met de placenta. Wanneer een kindje in de buik van 
zijn of haar moeder groeit, zorgt de navelstreng voor de toevoer van zuurstof en 
voedingsstoffen. Na de geboorte wordt de navelstreng doorgeknipt en het stompje 
raakt binnen een paar weken vanzelf los. Wat overblijft is een litteken: de navel. 
Adam en Eva zijn direct door God geschapen. Ze hebben geen moeder en zijn 
zonder navelstreng ter wereld gekomen, als volwassenen.  
Het lijkt dus waarschijnlijk dat Adam en Eva geen navel hadden. 
 

SCHEPPING ONTSPANT  
Beelden uit de natuur werken kalmerend. Gevangenen in een zwaarbeveiligde 
instelling die natuurfilms te zien kregen, waren minder gewelddadig dan hun  
medegevangenen. Ga maar na: waar kijk je zelf liever naar? Naar een kale, 
betonnen muur of een woest, levendig regenwoud? Die keuze is snel gemaakt. Maar 
een crimineel in een zwaarbeveiligde gevangenis, die de hele week weinig anders 
dan betonnen muren ziet, heeft weinig te kiezen. En dat is jammer, want de natuur 
heeft een kalmerend effect op gevangenen. Als je gevangenen tijdens het sporten 
natuurfilms laat zien, blijken ze 26% minder vaak over de schreef te gaan in de 
gevangenis dan gevangenen die de films niet bekeken. De gevangenen bleken het 
liefst te kijken naar beelden van open terreinen, zoals woestijnen en de ruimte. 
Hoe opener, hoe beter, als je de hele dag tussen vier muren zit.  
 

En dan te weten dat de Schepping een fractie is van wat God allemaal kan. 
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Opvoedevent Maak ze sterk 
 
RILLAND – Na het succes van voorgaande jaren vindt op zaterdag 14 maart 2020 
in Middelburg het Opvoedevent Maak ze sterk plaats. Deze dag, die wordt 
georganiseerd door stichting Maak ze sterk, Raise Up, stichting Generatio en 
plaatselijke kerken biedt een inspirerend en gevarieerd programma voor wie 
kinderen en jongeren wil versterken op allerlei gebieden van het leven.  
 

In het plenaire programma spreken Wietske Noordzij, Marloes Leijnse en Ilona Boot. 
Er zijn verschillende workshoprondes met als sprekers onder meer Rob Hondsmerk, 
Coen van der Hart, Salome Schutterop, Thea Lievaart en schoolmaatschappelijk 
werksters Marianne van den Berge en Lisanne de Carpentier. Het event biedt 
hiermee een gevarieerd aanbod voor een breed publiek.  
 

Wietske Noordzij, een van de initiatiefnemers, vertelt: ‘Juist in deze tijd van 
media, beeldschermen en alles wat er op je af komt, is het een kunst om kinderen 
en jongeren sterk en weerbaar te maken. Hoe leer je kinderen en jongeren zichzelf 
te zijn en zichzelf te accepteren? En hoe help je ze om God te leren kennen en te 
leven zoals Hij dat wil? Veel ouders, maar ook kerken en docenten vragen ons om 
praktische handvatten hoe ze hen op sterk kunnen maken met God als basis. 
Speciaal daarom organiseren we deze mooie dag.’ 
 

Het initiatief voor de dag ligt bij twee kerken uit Middelburg. Salome Schutterop, 
tevens initiatiefnemer: ‘Een aantal mensen uit deze kerken werden vorig jaar zo 
enthousiast toen we het event in Goes organiseerden, dat zij ons aanspoorden om 
het dit jaar op Walcheren te houden. Vooral de link die we naar het geloof en de 
Bijbel maken hebben de deelnemers zeer gewaardeerd. De onderwerpen voor dit 
jaar komen voort uit hun verzoeken en zijn dan ook echt de thema’s waar je in 
deze tijd mee te maken krijgt als ouder of jeugdwerker. Deze dag gun je iedereen!’ 
 

Het programma is afwisselend, met muziek, tijd voor ontmoeting, stands, 
verschillende seminars en een breed aanbod aan workshops en sprekers. De toegang 
is gratis, maar deelnemers moeten zich vooraf wel aanmelden.  
Kijk voor meer informatie op www.maakzesterk.nl/event.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Deze keer geen boek van de maand  
 

 
 

Laat ons samen bidden 
 
Om werkelijk te kunnen bidden zouden we de Here God eerst moeten vragen om 
de gezindheid van de Here Jezus. Onze Heer die in alle dingen volslagen afhankelijk 
was van zijn Vader. Hij die niets deed wat Hij niet eerst de Vader had zien doen. 
Als ik dan naar mezelf kijk, ik heb al gesproken en gedaan voordat ik ook maar aan 
iets gedacht heb. Laat staan dat 
ik mezelf eerst heb afgevraagd 
wat wil de Here God dat ik zeg of 
doe?  
Dan moet ik mezelf toch 
voorhouden: laat die gezindheid 
bij je zijn die ook in Christus 
Jezus was. Met andere woorden: 
ga wat meer op je Meester lijken. 
Maar hoe doe ik dat? Door veel 
naar Hem te kijken. En hoe doe ik 
dat dan? Door veel in mijn 
bijbeltje te lezen over de Here 
Jezus. Als ik dat doe in 
afhankelijkheid van God, dan zal 
Hij me zeker weten, ook leren 
hoe ik bidden moet! 

Henny 
 

 
 

Heb je de kledingbeurs gemist op 
woensdag 18 maart? 
 
En zijn uw kledingkasten weer opgeruimd?  
 
Lever uw goede en gedragen kleding in voor ontwikkelingsprojecten, 
werkgelegenheid en hergebruik. Door uw kleding naar een inzamelpunt van Kom 
over en help te brengen kunt u verschil maken in de levens van kwetsbare 
gezinnen in Oekraïne! Kijk ook op de website: www.komoverenhelp.nl/kleding. 
 
U kunt uw kleding en schoenen in sterke zakken naar het volgende inzamelpunt 
brengen:  
 
Fam. Van Vossen, Meanderlaan 210, 4691 LJ Tholen 
 
Hartelijk bedankt! 



 

 

Wie gelooft, zal zich niet weghaasten.  
Jesaja 28:16 b 
 
Het is niet onze sterkste kant om op Gods tijd te wachten. In Gods Woord vinden 
we een aantal voorbeelden van mensen die niet op Gods tijd konden wachten.  
 
Saul wachtte zeven dagen op de komst van Samuel, maar hij kon niet tot het einde 
volhouden en handelde onverstandig, doordat hij zelf het offer bracht voordat 
Samuel was gearriveerd (1 Sam. 13:8,13). Sara stelde Abraham voor om te proberen 
via Hagar de beloofde erfgenaam te krijgen.  
 
Alleen het geloof dat werkelijk op God vertrouwt, kan wachten.  
We moeten geloven dat God werkt, ook als het ons te lang duurt. Eén stap na de 
andere doen en daarbij op Hem wachten. Of het nou om een beroep of het  
huwelijk gaat, een verhuizing of andere dingen - als we alles zelf in de hand nemen 

en overhaasten, zuilen we de zegen niet krijgen 
die we zouden ontvangen als we Hem alleen 
zouden laten werken.  
 
En als de deur wordt geopend, wat een vreugde 
is het dan om daarin Gods hand te zien! Deze 
zegen zullen we verliezen als we haastig 
handelen en Hem niet vertrouwen.  
 
Overgenomen uit ‘dagelijks Woord’ kalender 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Rooster 

Datum 
1 

Maart 
8 

Maart 
15 

Maart 
22 

maart  
29 

maart 
5 

April  

 Maaltijd 

van de Heer 
   

 Maaltijd 

van de Heer 

Les: 
Jezus gaat naar 

Jeruzalem  
Lucas 19:29-40 

Jezus jaagt 
handelaars uit  

de tempel  
Lucas 19:45-48 

Jezus deelt brood 
en wijn uit  

Lucas 22:14-23 

Jezus wordt 
gevangen 
genomen  

Lucas 22:39-53 

Petrus zegt dat 
hij Jezus niet 

kent.  
Lucas 22:54-62 

Jezus komt  
bij Pilatus  

Lucas 23:1-7 

Groep 1-2 Iza Thijmen Luka Margaret Iza Thijmen 

 Anneke Jannie Shannon Eline Anneke Jannie 

 Rachel Ruben Topagna Febe Rachel Ruben 
 Sara    Sara  

       

Groep 3-4 Daniëlle Wim Renske Daniëlle Renske Sandra 

 Bo Jaccoline Bram Bo Bram Silvia 

  Samuël    Arjon 
       

Groep 5-6 Rudi Barendine Marco Angelique Rudi Barendine 

 Anke Cees Mark Selina Anke Cees 
       

Groep 7-8 Lies Adrian Salome Lies Adrian Salome 

 Alev Maria Mae Alev Maria Mae 

       

Maandag 16 maart PARELKIDSVERGADERING om 19.30 uur 



 

 

 

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

 

Datum  Crèche Bible-Theek Boekentafel 
01-03  Anja -Mark -Wendy Henny Ina 
08-03  Ruth -Hanneke B -Conny -Febe Lida Jedidjah 
15-03  Dani -Hanneke J -Marjolijn  Olivier Yvonne 
22-03  Hanneke B -Ron -Marja -Jelle Anita Henny 
29-03  Wendy -Mark -Anja -Febe Marc Ina 
05-04  Ruth -Conny -Ron -Jelle Henny Jedidjah 
      

 

Datum Welkomstteam Praatjestafel Collecteren 
01-03 Margaret & Theo Rebecca  Jaap & Jordi 
08-03 Marcel & Erwin Tonny Erwin & Theo 
15-03 Ina & Lavina Margaret Jasper & Jeroen 
22-03 Jaap & Tineke Tonny Ton & Jaap 
29-03 Margaret & Theo Margaret Jordi & Erwin 
05-04 Marcel & Erwin Rebecca Theo & Jasper 

 

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

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

01-03 Job Olivier 
08-03 Ton Olivier 
15-03 Olivier Zefanja 
22-03 Zefanja Theo 
29-03 Job Olivier 
05-04 Olivier Zefanja 

 

Week Datum Poetsploeg Oproep 
10 2-6 mrt. Tonny -Jacqueline -Angelique  
11 9-13 mrt. Dirk -Ties -Els De poetsploeg is   
12 16-20 mrt. Jannie -Anneke dringend op zoek naar 
13 23-27 mrt. Adrian & Maria -Elly (reserve)poetsers (m/v). 
14 30 mrt.-3 april Jedidjah -Willem -Liesbet (Vele handen maken 
15 6-10 april Jacqueline -Angelique licht werk) 

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

Datum   Koffiedienst  Inschenken  & opruimen Tienerhonk 
01-03 Hanneke B & Conja  Adrian v G 

08-03 Ester G & Martine G Heb je opmerkingen Ties 

15-03 Rien & Luciënne of vragen over de Dani 

22-03 André & Ruben koffiedienst?  Nel 

29-03 Bert & Lies Bel Luciënne ??? 

05-04 Hanneke B & Conja 0166-602682 ??? 

Reserve Ester G   
   

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



 

 

Bekering: dagelijks werk  
 

'Aan de deur wordt niet gekocht en bekeerd zijn we al!' Een effectieve leus 
om Jehova's getuigen en evangelisten van je deur houden. Bekeerd zijn we 
al: het klinkt nog geloofwaardig ook. We zijn immers al christen en 
hebben toch niet een extra bekering nodig? We horen toch tot de 
'bezittende klasse', de gelovigen die Christus al kennen en mogen weten 
dat hun zonden vergeven zijn?  
 
De eerste van Luthers 95 beroemde stellingen luidde: 'Onze Heere en meester Jezus 
Christus heeft, toen Hij zei "Bekeert U! ", bedoeld dat het hele leven van de 
gelovigen een bekering en boetedoening moet zijn.' Daar ben je dus niet zomaar 
klaar mee. Bekering betekent: 
elke dag ervaren dat je Christus 
nodig hebt, elke dag geloven in 
de overwinning over de vijanden 
van Gods genade: de zonde, de 
wereld en je eigen ik.  
 
Luthers vriend Melanchton herontdekte in de Griekse Bijbel het woord 'metonoia', 
dat de rooms katholieke vertaling had vertaald met 'boete doen'. Bekering is echter 
veel meer dan boete doen: het is een verandering van gerichtheid, van houding. 
Bekering is niet een zuchtend leven onder een zwaar juk, maar een leven van 
bevrijding. Bekering is een leven dat zich voortdurend op God richt!  
Zo'n leven kost ook strijd en vraagt om andere keuzes dan we gewend waren. De 
bekering is een proces waarin we af moeten rekenen met de fixatie op onszelf,  
op ons egoïsme, onze wellust, onze twijfel en wankelmoedigheid. Maar altijd 
vanuit de zekerheid dat we al overwinnaar zijn in Christus. Anders krijgt de 
bekering een wetmatige en verkrampte invulling. We vergroten de zonde uit en 
lopen het risico dan alleen maar duisternis bij onszelf te zien; want met al ons 
geploeter komen we geen stap verder. We zien dan niet het kruis waar Gods  
genade tot ons komt! Evenmin aanvaarden we dat onze oude mens met Christus is 
gekruisigd en wij die mens voor dood mogen houden (Rom. 6).  
 

Ongebondenheid  
Hoe vullen we die dagelijkse bekering in? Als we werkelijk vrij zijn, is de strijd van 
de bekering toch niet meer nodig? In deze tijd is een geest werkzaam die  
Christus' genade misbruikt om de eigen losse levensstijl goed te praten. Eens 
bekeerd is altijd bekeerd! Je hoeft je toch niet meer op je zonden te fixeren? Het  
leven biedt zoveel meer! Zonden worden als kleine onvolkomenheden beschouwd 
waarover je je niet zo druk moet maken: roddelen, porno kijken, flirten met de 
partner van een ander, jezelf opvrolijken met drank, platte en discriminerende 
grappen maken ... Maar zo ga je op den duur ook grovere vormen van zonden 
bagatelliseren. Zelfs een keer vreemdgaan kan dan worden goedgepraat. Heiliging 
en toewijding krijgen zo geen kans onder het mom van de 'vrijheid die we in Christus 
hebben'. Zelfverloochening en kruis dragen? Niet van deze tijd.  
 
 

Met al ons geploeter 
komen we geen stap verder 



 

 

 
 
Vrijheid en liefde zijn de kapstokken waaraan onze bevuilde jas wordt opgehangen. 
Net als in het evangelicale Amerika dringt deze geest van ongebondenheid in onze 
kerken steeds meer door.  
 
De geschiedenis leert dat door het vervagen van een gerichtheid op Christus de 
genade steeds 'goedkoper' wordt en op den duur geen betekenis meer heeft. Het 
belijden van zonden aan het einde van de dag, het berouw hebben voor Gods 
aangezicht wordt nagelaten. Hoogstens wordt er nog braaf even gedankt voor het 
slapengaan in een paar oppervlakkige zinnen. Het is alsof we God als maatje 
beschouwen en Hem niet als heilig en rechtvaardig erkennen.  
 

Bekering en opwekking  
Maar het kan ook anders. Wanneer de Geest van God in een gemeente of streek 
een herleving geeft, zijn er twee dingen die opvallen: er komt een diep ontzag  
voor Gods heiligheid en majesteit, én een diep gevoel van eigen zondigheid. Dit 
komt vooral naar voren in de gebeden. De Geest bewerkt een radicale bekering,  
zowel bij gelovigen als bij ongelovigen. Je ziet dit niet alleen in een veranderde 
houding naar God toe, maar ook in de omgang met de naaste. Zonden die jegens 
elkaar zijn bedreven worden beleden. Een belangrijke vrucht van opwekking is een 
dagelijkse bekering die zichtbaar is in een levenswandel die op de navolging  
van Christus gericht is. De weg van de bekering komt voort uit de Weg die Christus 
Zelf is, de weg van Golgotha en de weg van de opstanding.  
 

 
 
 
 
 
 
Zonde erkennen  
De Engelse evangelist Roy Hession (1908-1992), die zelf een tweede bekering of 
opwekking heeft ervaren, schreef het volgende: 'Er zijn geen twee boodschappen, 
één voor de verlorenen en de andere voor de verlosten. Het is dezelfde gezegende 
Heere Die bij beiden wordt voorgesteld. Het antwoord dat gevraagd wordt is: 
bekering. Zo moet het altijd zijn als wij over het bloed van Jezus  
spreken.'  
 
Hoe functioneert de dagelijkse bekering bij ons? Luister in dit verband naar Luther: 
'Het doden van de zonde door de Geest gaat op deze wijze toe: dat de mens zijn 
zwakheid en zonde erkennen en als hij zulke zondige lusten voelt opwellen, zich 
schrap zette en zich Gods Woord in herinnering brengt en door het geloof in de 
vergeving van de zonden daartegen sterke en die zo wedersta, zodat hij ze niet 
inwilligt en niet tot de daad late komen.'  
Woorden die nog steeds actueel zijn!  
 
Overgenomen uit ‘de Oogst’. Auteur: Leen J. van Valen  

 

De Geest bewerkt een 
radicale bekering, zowel bij 

gelovigen als bij ongelovigen. 



 

 

Het gebroken pootje…. 
 
Hoog tegen een berg, in een eenzame hut zat de herder, rondom hem zijn schapen. 
Op een bedje van stro, vlak naast hem, daar lag een schaap dat verwond scheen, 
te slapen.  
`Is het schaapje daar ziek?` Vroeg een wandelaar die zijn hoofd om de deur  
had gestoken. `Ach nee`, sprak de herder en streelde het zacht, `er is één van zijn 
pootjes gebroken'.  
 
'Dat is toch wel jammer, hoe is dat gebeurd'? Vroeg de man, die het schaap wou 
beklagen. 'k Heb het zelf gedaan', zei de herder, 'Ik kon zijn onwil niet langer 
verdragen. 'k Heb dagen en maanden geduldig getracht dit schaapje met liefde te 
leiden; ik gaf het 't beste en voerde het zacht naar frisse en grazige weiden.  
Maar luisteren wilde het eigenlijk nooit, naar mij niet, ook niet naar mijn honden: 
steeds ging het zijn weg, soms heel hoog op een berg, in een afgrond heb ik 't ook 
wel gevonden.  
'k Heb het eenmaal gered uit een 
adelaarsklauw, het bleef in een 
doornenhaag steken; maar 't 
ergste was nog: anderen volgden 
zijn spoor - dat is mij al telkens 
gebleken.  
 
'k Ben jarenlang herder en wist maar één weg het voor groter gevaar te bewaren:  
toen brak ik zijn pootje (’t geneest spoedig weer), 'k had het schaapje die pijn 
willen sparen.  
Het was woedend in 't eerst, het schopte en beet, van voedsel ook wou het niets 
weten; - 'k verbond zacht zijn pootje, bedroefd ging ik heen -  
Zo'n schaapje heeft ook een geweten!  
 
Toen 'k weerkwam, toen keek het ootmoedig mij aan en likte mijn handen zo blijde, 
en sinds geeft het acht op de klank van mijn stem en wijkt het niet meer van mijn 
zijde.  
Het is beter haast weer en straks gaat het mee, maar 'k blijf nog zijn pootje 
verbinden. In mijn kudde, dat weet ik, is nergens voortaan een gehoorzamer 
schaapje te vinden'!  
 
'Goedenacht', zei de vreemdeling en  
draaide zich om, om verder zijn weg  
te bewandelen. 'Zou de hemelse Herder',  
zo vroeg hij zich af,  
soms ook met Zijn schapen  
zo handelen'??  
 

 
 

maar 't ergste was nog:  
anderen volgden zijn spoor 



 

 

                         De vraag naar het   
 

 
Johannes 9:1-7, 10-13 
En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de  
geboorte af. En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn 
ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd 
en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem 
geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, 
zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld 
ben, ben Ik het Licht der wereld. Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, 
maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei 
tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam Hij dan ging weg en waste zich en 
kwam ziende terug. Zij dan zeiden tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde 
en zei: Een Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga 
heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij 
dan zeiden tegen hem: Waar is Hij? Hij zei: Ik weet het niet. Zij brachten hem die eerder 
blind was, naar de Farizeeën. En het was sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen 
opende. 
 

Een probleem waar iedereen weleens over nadenkt:  
Waar komt het lijden vandaan? En: Waarom gebeuren er zulke erge dingen?  
En ook: Als God bestaat, kan het Hem dan wat schelen wat ons overkomt?  
 

Soms is het een verschuil-vraag, waar mensen gesprekken in laten verzanden, om 
maar niet zelf voor de dag te hoeven komen. Maar heel vaak is het een echte vraag, 
een levensvraag, waarbij de diepste gedachten en verdriet van mensen 
tevoorschijn komen. Heel diep in mensenharten zit de gedachte dat lijden iets met 
straf te maken heeft. "Waar heb ik dit aan verdiend?" zeggen we dan. En toen in 
mijn leven een paar jaar geleden iets gebeurde wat veel verdriet zou betekenen, 
was het eerste wat ik dacht: "Wat heb ik gedaan dat dit gebeurt?"  
 

Het zou ook zo gemakkelijk en zo duidelijk zijn: als ik dit doe, doet God dat. We 
spelen graag kruideniertje met God. Zo zouden alle dingen te begrijpen zijn, en 
hadden we ons leven in de hand. En dat willen we graag: een beetje greep hebben 
op de dingen die (kunnen) gebeuren.  
 

We komen een blindgeboren man tegen. Prompt vraagt iemand: Wie heeft 
gezondigd, hij, of zijn ouders, dat hij als blinde geboren is? Want het zou prettig 
zijn als we wisten hoe het zat. Het is interessant om te zien hoe Jezus op die vraag 
reageert. Zal Hij gaan uitleggen hoe het zit met zonde en straf en lijden?  
 

Jezus wijst de vraag af. Het is geen goede vraag. Vragen staat vrij bij Hem, maar 
dit is nu net zo'n vraag waar het niet om gaat. Want het is een vraag naar: hoe krijg 
ik mijn leven in mijn greep? Hoe vind ik een sluitende levensbeschouwing, waarbij 
ik op elke vraag een antwoord heb?  
Waarbij ik risico's kan uitsluiten, door me bijvoorbeeld aan regeltjes te houden?  
 

“0 nee, zo niet,” zegt Jezus, "zo kun je niet over God praten."  
En in het antwoord dat Hij geeft, wordt alvast één ding duidelijk: dat als ons erge 
dingen overkomen, het God wat kan schelen. En Hij doet er wat aan. Nu of ooit. 

Overgenomen uit een vakantie-Bijbel-leesgidsje uit 1992  



 

 

Zendingsechtpaar van de maand  
Gebedspunten 
Adri & Petra van den Berk – België 
 

DANK 
Dat wij nog steeds in de bediening mogen staan... 
Dat de Heer ons zegent... 
Voor jullie trouwe en liefdevolle betrokkenheid met onze bediening... 
 

FAMILIE 
Voor onze dochter Tirza (die pas geopereerd is).  Zij schrijft:                                                                                               
Hartelijk dank voor jullie gebeden! Mijn man Jimmy en ik stellen dit zeer op prijs! 
De operatie in januari is op zich goed gelukt. Ik ben nu herstellende, en moet 
verder aansterken en medicijnen nemen, in de hoop om op termijn een betere 
levenskwaliteit te krijgen, die ik al 15 jaar mis... Gelukkig kon mijn echtgenoot 
Jimmy via een regeling van Staatswege 6 weken thuisblijven om ons zoontje 
Simeon en mij te verzorgen. Fijn ook, dat mijn ouders in de buurt wonen.                                                                                                                                                                    
De ziekte heet: 'Myasthenia gravis' ('ernstige spierzwakte'). Dat is een zeldzame 
auto-immuunziekte, waarbij het lichaam afweerstoffen aanmaakt tegen de eigen 
lichaamscellen, in dit geval tegen zenuwcellen die nodig zijn voor de 
spierwerking... 
  

Gezondheid en kracht voor Petra & Adri & bescherming voor de boze! 
 

BEDIENING Zutendaal: 
Dank dat er pas geleden 3 mensen tot bekering kwamen en zich lieten dopen. 
Dank voor de liefde onder elkaar. Een hechte familie... 
Gebed voor de pasbekeerden... 
Gebed voor de '5-Avonden studies..' 
Voor de 13 nazorgstudies... 
Gebed voor de steeds weer nieuwe contacten... Dat Gods Geest hen mag 
aanraken. 
Gebed voor een andere samenkomst-ruimte met meer mogelijkheden voor de 
zondagsschool... 
Voor de nieuwe kringen... 
Voor iedereen een taak... 
  

HERK-DE-STAD 
Urgent gebedspunt: een echtpaar om in Herk-de-Stad te komen wonen met 
evangelistische gaven en gastvrijheid.  
Om samen met ons op een wijze manier binnen te dringen in de samenleving... 
 

DIVERS 
Gebed voor de werkgroep 'Evangelisatie Renovatie (Belgisch) Limburg..' om 
opnieuw evangelisatie te stimuleren in de provincie... 
Gebed voor Medianetwerk Vlaanderen: om op allerlei manieren het evangelie in 
de Media te krijgen (via Radio, tv, en de schrijvende pers)... 
Voor spreekbeurten en Bijbelstudies... 
Zingen (Johny Cash) in de gevangenis van Leuven... 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/spierzwakte-en-verlamming


 

 

 

 
 


