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.

Van de redactie

Uitgave mei 2021

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 6 juni 2021. Daarom verzoeken wij u
vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 30 mei 2021 voor de maand juni
in te leveren bij secretariaat@christengemeentetholen.nl.
De oudstenraad is verantwoordelijk voor de inhoud. De redactie heeft te allen tijde het recht
om ingeleverde kopij te wijzigen of niet te plaatsen

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

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 mei
Laat ons samen bidden
Pinksteren
Agenda mei
Zie, Hij komt! & Roosters mei
Roosters Parelkids & crèche
Ware nederigheid
Gevonden voorwerpen
Kom over en help
7 adviezen-regels
Aanmelden via Eventbrite, hoe?

Erediensten
Onze eredienst op zondag vindt plaats met voorlopig een maximum aantal van 30
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 we wel warm stoken,
maar we ook moeten 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)

02-05

Spreker

Bijzonderheden

Dirk Lemmens

Maaltijd van de Heer

Deze dienst is volgeboekt

09-05

Willem Wouters
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-9-mei-2021-150701780081

13-05

HEMELVAARTSDAG

Geen eredienst maar het vervolg van de studie Wim Grandia ‘Zie, Hij komt”
aanvang 19.30 uur
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bijbelstudie-over-openbaring-studie-6-de-grote-eindstrijd-131489180679

16-05

André Wisse
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-16-mei-2021-152073647373

23-05

Jan Kees de Feijter

PINKSTEREN

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-23-mei-2021-pinksteren-152072293323

30-05

André Wisse

Zondag van de lijdende kerk

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-30-mei-2021-152815640695

06-06

Jan Wisse
Aanmeldlink is 3 weken vooraf via Eventbrite of onze website beschikbaar

Opnamen prediking

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

Laat ons samen bidden…
Wees dan niet bezorgd over de dag van
morgen, want de dag van morgen
zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft
genoeg aan zijn eigen kwaad.
(Mattheüs 6:34)
Mensen in je leven moeten missen die
je niet kunt missen, dingen die veilig en
vertrouwd waren achterlaten, last
hebben van spanningen of angsten - het
leven kan je vervullen met verdriet en
spanning voor de toekomst. Toch mogen
we de uitspraak van Jezus nazeggen en
naleven: maak je geen zorgen voor de
dag van morgen!
Je zorgen maken betekent dat je alleen
kijkt naar je eigen situatie, niet naar
God. Maar Hij kan veel beter voor ons
zorgen dat dat wij dat zelf kunnen.
In 1 Petrus 5:7 staat niet voor niets:
'Werp al uw zorgen op Hem, want Hij
zorgt voor u.'
Ken je het verhaal over het koffertje, dat Corry ten Boom heeft verteld? Onze
zorgen kunnen we in een koffertje meezeulen het leven door. Soms legen we het
koffertje bij God door Hem alles te vertellen. Maar aan het eind van het gebed
pakken we het koffertje vaak weer op; we nemen de zorgen weer mee.
Er zijn dingen in je leven die te zwaar zijn om zelf te dragen. Verspil je kracht
niet aan zorgen voor de dag van morgen. Laat je zorgen bij Hem, dat is de juiste
plaats. God geeft je kracht voor vandaag en morgen is in zijn hand!
Omwille van God die je dient, reis met weinig bagage.
Omwille van hen die je liefhebben, reis met weinig bagage.
En omwille van je eigen plezier, reis met weinig bagage.
Lieve Vader, ik wil ervoor kiezen om op U te vertrouwen in plaats van bezorgd te
zijn. Geef mij vandaag wat ik nodig heb om verder te kunnen met mijn taak.
Luistertip:
Luister het lied Geen zorgen van Sela op Youtube.
Opdracht:
Schrijf je zorgen in gebedsvorm op voor Hem.
Overgenomen uit “love letters” van Mirjam Looij en Carlos verwijs

Jedidjah

Vier veel gestelde vragen over

PINKSTEREN
– én de antwoorden!

Pinksteren is naast Kerst en Pasen het derde grote feest dat in allerlei stromingen
binnen het christendom gevierd wordt. Maar buiten de kerk betekent Pinksteren
vooral: een extra dag vrij om naar de meubelboulevard te gaan.
En zelfs christenen weten soms maar weinig raad met dit mysterieuze feest.
Wat is Pinksteren eigenlijk, waarom valt het Pinsterweekend elk jaar op een andere
datum, en wat hebben ‘wind’ en ‘vuur’ met Pinksteren te maken? Hieronder vind
je de antwoorden op de meest gestelde vragen over Pinksteren in één handig
overzicht.

Wanneer is het Pinksteren?
Het woord Pinksteren komt van het Griekse pentekoste, en dat betekent vijftig.
Pinksteren wordt namelijk gevierd op de vijftigste dag na Pasen. En tussen deze
twee feestdagen zit nog Hemelvaart, op de veertigste dag na Pasen.
Omdat Pasen niet op een vaste datum valt, schuift de datum van Pinksteren elk
jaar mee. En hoe wordt er nou bepaald wanneer het Pasen is? Dat lees je hier:
Pasen wordt elk jaar op een andere datum gevierd. Dat heeft te maken met de
stand van de maan, want Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle
maan aan het begin van de lente (21 maart). Ook andere dagen die met Pasen te
maken hebben, schuiven elk jaar mee met de nieuwe datum.

Hoe kun je Pinksteren vieren?
In december versieren we onze huizen met kerstversiering, en met Pasen
verstoppen we eieren en heb je misschien een bloesemtak in huis gehaald.
En niet te vergeten het kerstdiner en de paasbrunch! Dit soort gebruiken zijn er
niet of nauwelijks rondom Pinksteren. Maar toch gaat Pinksteren niet ongemerkt
voorbij. Tweede pinksterdag is een feestdag in Nederland en België, en er wordt
vaak van alles georganiseerd. In veel gemeentes zijn er traditioneel kermissen en
braderieën. En misschien heb je wel eens gehoord van Luilak, dat is een traditie
om op de zaterdag voor Pinksteren in de vroegte de straat op te gaan en veel herrie
te maken om alle luilakken te wekken.

Wat zegt de Bijbel over Pinksteren?
Vijftig dagen na Jezus’ opstanding van de dood werd het joodse feest Sjavoeot,
Wekenfeest, gevierd. En toen gebeurde er iets bijzonders.
In Handelingen 2 wordt beschreven wat Jezus’ leerlingen overkwam:
1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind
bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige
windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden
tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken
in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen 2:1-4, HSV
Deze gebeurtenis roept veel verwarring op bij de toeschouwers.
Ze denken zelfs dat de leerlingen dronken zijn! Maar Petrus, één van de volgelingen
van Jezus, staat op en houdt een indrukwekkende toespraak waarin hij uitlegt wat
er gebeurt: in de joodse heilige boeken heeft God al beloofd dat Hij zijn geest aan
de mensen zou geven. Voor zijn dood en na zijn opstanding heeft Jezus die belofte
herhaald. En nu is de Geest inderdaad neergedaald, uitgestort over de mensen.
Petrus roept mensen op om zich te bekeren tot het geloof in Jezus en zich, als
teken daarvan, te laten dopen. Die dag worden ongeveer drieduizend mensen
gedoopt!

Wat vieren we met Pinksteren?
Christenen herdenken op Pinksteren de uitstorting van de heilige Geest, zoals dat
gebeurde in Handelingen 2. Christenen geloven dat de Geest mensen ook nu nog
helpt om goed te leven, en om God te ervaren op aarde. Door de heilige Geest is
God écht in jouw leven aanwezig. Als persoon, en op een ongrijpbare manier.
Dat zie je ook aan de symbolen voor de Heilige Geest: vuur en wind, en soms een
duif. De effecten van de heilige Geest zijn beter te beschrijven dan de heilige Geest
zelf, net als de effecten van vuur en wind.
Pinksteren wordt soms ook de verjaardag van de kerk genoemd:
op die allereerste Pinksterdag ontstond uit de mensen die zich lieten dopen de
eerste christelijke gemeenschap die met elkaar brood en wijn (en nog veel meer!)
deelde en samen ging bidden.
Net als de herriemakers op Luilak, schudt de Geest je wakker.

Kom in beweging, leef op volle kracht!
Mirjam Vos

Agenda mei
Voor alle activiteiten die je je vooraf aan te melden

e

Bidstonden

e

Vrouwenochtend

e

Tiener avond

e

Jeugd avond

e

Huisgroepen

e

Micha cursus

Elke maandag 19.00 - 20.00 uur in de grote zaal of lokaal 5 (niet op 24 mei)
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
Woensdag 5 & 19 mei & 2 juni om 9.45 uur inloop.
Aanvang 10.00 uur. Info: Vooraf aanmelden bij Rebecca
Zaterdag 8 & 22 mei & 5 juni is het tieneravond.
Info bij Daniël
Zaterdag 15 & 29 mei is het jeugdavond. Info bij Barendine
Komen samen in week 19 (10-14 mei) & week 21 (25-28 mei)
Dinsdag 18 mei & 1 juni om 19.30 uur. Wat zegt de Bijbel over gerechtigheid en
hoe kan jij meewerken in Gods Koninkrijk.
Vooraf aanmelden bij Colinda

e

Fundament studie

e

Hemelvaartsdag

e

Bijbelstudie Zie, Hij komt

Interesse? Neem dan contact op met Paul
Dit jaar is er geen dienst op Hemelvaartsdag, maar deel 6 van de studie van Wim
Grandia, zie volgende pagina.
Op donderdag 13 mei deel 6 en 27 mei deel 7 om 19.30 uur. Meer info op de
volgende pagina.▼ Ook te volgen via livestream. Vooraf aanmelden via Eventbrite

e crea middag

Op woensdag 2 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

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

Je kan via onze site aanmelden
13-05-2021 Avond 6 Thema: De draak gaat los. Openbaring 12:1 – 19:21
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bijbelstudie-over-openbaring-studie-6-de-grote-eindstrijd-131489180679

27-05-2021 Avond 7 Thema: De overwinning. Openbaring 19:1 – 20:10

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bijbelstudie-over-openbaring-studie-7-zie-hij-komt-133839360129

10-06-2021 Avond 8 Thema: Alles wordt nieuw. Openbaring 20:7 - 22:21

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bijbelstudie-over-openbaring-10-06-2021-studie-8-alles-wordt-nieuw-131489347177

Opzet van de avond
19:30 Opening - Studie I – Pauze - Studie II ± 21:30 Afsluiting

Zelf meemaken? AANMELDEN VERPLICHT
Wil je deze laatste 3 studieavonden zelf meemaken? De avonden vinden plaats in de
Oesterschelp in Tholen. Je kunt je vooraf voor deze studie inschrijven via onze
website christengemeentetholen.nl (Eventbrite) Vol? Zet jezelf dan op de wachtlijst.
Sta je op de wachtlijst? Je hoeft niets te missen want de studie is op hetzelfde tijdstip
ook online via livestream te volgen. Christengemeente Tholen heeft het recht de
aanmeldingen aan te passen. Mocht het nodig zijn kunnen we zorgen dat iedereen een
keer persoonlijk aanwezig kan zijn bij de studie. Deze Bijbelstudie wordt ook via
livestream (link op website) uitgezonden en is daarna beschikbaar via onze website
onder het ‘nieuws’ item.

Poetsploeg rooster mei
Mocht je onverhoopt niet kunnen, zorg dan tijdig voor een vervanger voor jou taak
Week
18
19
20
21
22
23

Poetsploeg

Datum
2-8 mei
10-15 mei
17-22 mei
24-29 mei
31 mei – 5 juni
7-12 juni

Dirk -Ties -Els -Marjolijn
Jannie -Rebecca -Anneke -Petra
Maria -Nel -Elly
Liesbet -Corina -Ester
Tonny -Jacqueline -Colinda
Dirk -Ties -Els -Marjolijn

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

De poetsploeg is op zoek naar 2 personen die 1 x in de 5 weken de créche willen poetsen
( maximale tijd +/- 30 minuten 1x in de 5 weken)

2 mei
9 mei
16 mei
23 mei
30 mei
6 juni

Welkom mei
Margaret
Ina
Lavina
Erwin
Lavina
Margaret

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

2
mei

9
mei

16
mei

Maaltijd
van de Heer

Groep
1-2-3-4

Les:

Datum

Renske
Jedidja
Bram
43.
Lea en
Rachel
Genesis
29:14-30

2
mei

Maaltijd
van de Heer

Groep
5-6-7-8

Rudi
Mark

23
mei

30
mei

Groep 1 t/m 4 samen in Lokaal 4
Wim
Margaret
Luka
Anneke
Renske
Bo
Ruben
Shannon
Thijmen Jedidja
Samuel Bijdehandje? Topagna Bijdehandje? Bram

31.
44.
30.
De heilige
Jakob vecht Jezus gaat
Geest
komt
in de nacht
naar de
Hand.
Genesis hemel Hand.
2:1-21
32:23-32
1:1-11

9
mei

16
mei

23
mei

172.
Johannes
en Jezus
Joh.
1:19-34

30
mei

PINKSTEREN

Barendine
Cees

13
juni

Maaltijd
van de Heer

PINKSTEREN

Sandra
Silivia
Arjon

6
juni

Groep 5 t/m 8 samen in Lokaal 5
Adrian
Rudi
Lies
Maria
Mark
Alev

173.
174.
Jezus
Jezus en
verandert Nikodemus
water in wijn
Joh.
Joh. 2:1-12
3:1-13

6
juni

13
juni

Barendine
Cees

Lies
Alev

Maaltijd
van de Heer

Rooster

Datum

We proberen voor desbetreffende zondag door te geven welke kindjes er komen
zodat misschien niet alle leiding mee hoeft te helpen.
2
9
16
23
30
6
13
mei
mei
mei
mei
mei
juni
juni
Maaltijd
van de Heer

PINKSTEREN

Crèche
Febe
Marja
Iris
Zara

Theresa
Marjolijn
Lissy
Jet

Ron
Dani
Ziva
Christy

Lokaal 3
Marja
Hanneke B
Hanneke J Theresa
Noelle
Zara
Melody
Marley

Maaltijd
van de Heer

Dani
Ron
Jet
Iris

Hanneke J
Ruth
Christy
Lissy

Ware nederigheid is niet dat je klein denkt van jezelf,
maar dat je correct denkt van jezelf.

Het nederige hart zegt niet: ‘Ik kan niets,’ maar eerder:
‘Ik kan niet alles.
Ik weet wat ik wel kan en ben blij dat te doen.’

Gevonden / blijven liggen voorwerpen

Tot en met zondag 9 mei staat na de dienst een tafel buiten bij de ingang met
spulletjes en kleding die mensen in de Oesterschelp zijn vergeten.
Hierna gaan ze naar een goed doel. Kijk je even of er iets van jou bijligt?

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.
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

