
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Christengemeente Tholen 

De Parelvisser 
"Oesterschelp" Simon Lindhoutstraat 1a 4691 GA Tholen. Tel. nr. 0166-602319 

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 november 2019 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 1 december 2019. Daarom verzoeken wij u 
vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 24 november 2019 voor de 
maand december 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 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 

mailto:secretariaat@christengemeentetholen.nl
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 Rooster 

Datum 
3 

Nov.  

10 

Nov. 

17 

Nov. 

24 

Nov. 

1 

Dec. 

 Maaltijd 

van de Heer 
   

Maaltijd 

van de Heer 
      

Groep 1-2 Iza Luka Margaret Thijmen  

 Anneke Shannon Eline Jannie  

 Sara Topagna Febe Ruben  

 Rachel     
      

Groep 3-4 Jaccoline Renske Sandra Jaccoline Wim 

 Silvia Petra Colin Silvia Daniëlle 

  Bram Arjon   
      

Groep 5-6 Selina Rudi Barendine Marco Selina 

 Angelique Pieter Cees Mark Angelique 
      

Groep 7-8 Jessica Adrian Lies Adrian Salome 

 Esther Maria Alev Maria Mae 

     Esther 



 

 

"Maar wie groot wil worden onder u,  
  zal uw dienaar zijn." Marcus 10:43 

 
Jezus heeft alle gezag in de gemeente verbonden aan broederlijke dienstbaarheid. 
Iedere vorm van persoonsverheerlijking is werelds en mag geen plaats krijgen 
binnen de gemeente. Toch kijken wij vaak op tegen mensen met belangrijke 
eigenschappen, bijzondere bekwaamheden, krachten en begaafdheden. In onze 
tijd wordt opgekeken naar "leidende figuren",  
naar "priesterlijke mensen", naar "charismatische persoonlijkheden."  
We hebben vaak een ziekelijke behoefte om mensen te bewonderen of door mensen 
bewonderd te worden. We verwachten ons heil van getrainde leiders, welsprekende 
personen of mensen met een vlotte babbel.  
 
Dit alles staat in schrille tegenstelling tot het Nieuwe Testament.  
Als we daar lezen over leiderschap, vinden we daar niets van luister van menselijke 
vaardigheden, of opleiding, of spirituele persoonlijkheden.  
Een ware leider is eenvoudig, trouw, iemand met een gezonde manier van leven en 
een sterk geloof, vol van Gods Geest. Zijn gezag ligt niet in zijn status als dominee, 
priester, of oudste, maar in de manier waarop hij in eenvoud leiding geeft aan de 
gemeente. 
 

De gemeente heeft geen 
behoefte aan "briljante 
persoonlijkheden", maar 
aan trouwe 
dienstknechten van 
Jezus en van de 
gemeente. Briljante 
personen zijn er genoeg, 
maar aan nederige 
dienaren is een 
schrijnend tekort in de 
gemeente van vandaag. 
De gemeente zal haar 

vertrouwen alleen geven aan de eenvoudige dienaar van het woord van Christus, 
omdat zij weet, dat zij dan niet geleid wordt door menselijke woorden of 
menselijke inbeelding, maar door het woord van de goede Herder. Ware 
geestelijkheid wordt niet bepaald door buitengewone gaven of goede training, 
maar door trouwe dienst aan Jezus Christus. Pastoraal gezag heeft alleen hij/zij, 
die geen eigen gezag zoekt, maar zelf onvoorwaardelijk buigt onder het gezag van 
het Woord en een broeder is onder de broeders. 
 
Laten we bidden voor onze gemeenteleiders, dat ze de gemeente mogen dienen in 
nederige afhankelijkheid van de Opperherder Jezus Christus. 
 
André. 
 

Ware geestelijkheid wordt niet 

bepaald door buitengewone gaven of 

goede training, maar door trouwe 

dienst aan Jezus Christus. 



 

 

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: 

03-11 Pieter Bos    Maaltijd van de Heer 

 10-11 Dirk Lemmens    

 17-11 Willem Hoogenraad      

 24-11 Jan Willem Grievink  Meet & Greet     

 01-12 Sander Bruins Slot Maaltijd van de Heer 

 08-12 Adri van den Berk      

  

  VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 17 november 

 

  Parelklas is op zondag 3 nov.& 8 dec. na afloop van de zangdienst 

 

   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.  
via mail secretariaat@christengemeentetholen.nl  

Opnamen prediking 
Op christengemeentetholen.nl kan elke preek downloaden/beluisteren of live 
meeluisteren via livestream op de website of cd’s van de erediensten 
bestellen/afhalen (contant s.v.p.) bij de techniekbalie € 2,- per stuk  

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 9.50 uur in DOK 11 aanwezig zijn  
 



 

 

 

“Al vóór de bergen er waren en U de aarde en de wereld had voortgebracht, 
ja van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God“ 

(Psalm 90:2). 
 
 

De geniale schepping 
 
Als we kijken naar de levende wezens op aarde toont ons dat hoe complex en 
doelgericht alle details zijn uitgevoerd. Van de totale werking van de organen (zoals 
hart, lever en nieren) hangt in de meeste gevallen het leven af.  
Onklare, zich pas ontwikkelende of halfklare organen zijn waardeloos.  
 

Veel trekvogels beschikken over een 
“automatische piloot”, die hen 
onafhankelijk van de weersgesteldheid 
en onafhankelijk van dag en nacht 
trefzeker naar hun doel brengt.  
De kleine goudplevier bijvoorbeeld vliegt 
van Alaska naar Hawaii om daar te 
overwinteren. De behoefte aan energie 
van 70 gram vet voor de 4500 kilometer 
lange reis is heel precies gecalculeerd en 
met 6,8 gram reservevet is er zelfs in het 
geval van tegenwind in alles voorzien.  
 
Enkele microscopisch kleine bacteriën 
hebben ingebouwde elektromotoren.  
Op een onvoorstelbare kleine ruimte van 
zegge en schrijve slechts zes miljardste 
vierkante millimeter beschikt de 
colibacterie over zes van zulke motoren, 
een eigen elektriciteitscentrale voor de 
stroomvoorziening en een niet gering 
aantal van chemische fabrieken. Bij het 
bekijken van slechts deze enkele 
voorbeelden, stelt ieder weldenkend 
mens de vraag naar de oorsprong van al 
deze geniale concepten. 

 
De evolutieleer is door de informatie van de natuurwetten weerlegd. De conclusie 
van een creatieve Schepper is daarom dwingend. De Bijbel benoemt de Persoon van 
de Schepper: ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord 
was God‘ (Johannes 1:1). En dit Woord is de Heere Jezus!  
Wat fascineert ú in het bijzonder aan de schepping? 
“Hoe wonderbaar zijn Uw werken!” (Psalm 66:3) 

dr.W. Gitt – Bijbel & Onderwijs 



 

 

Agenda  november 
 
 Bidstonden  

Elke zondag van 09.50 - 10.00 uur in DOK 11, elke maandag 19.00 - 20.00 uur, 
elke woensdag 08.45 – 09.30 uur en elke zaterdag (niet op 16 november)  
07.00 – 08.30 uur in lokaal 5  

 Vrouwenochtend  
Dinsdag 5 &19 november om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 
10.00 uur. Info: Rebecca  

 Tiener avond 
Zaterdag 9 & 23 november is het tieneravond 

 Jeugd avond 
Zaterdag 9 & 23 november is het jeugdavond 

 Huiskringen 
Komen samen in week 45 (4-8 nov.) & 47 (18-22 nov.)  

 Fundament studie  
Interesse? Neem dan contact op met Paul  
Zie ook artikel ‘Discipelschap’ in deze Parelvisser  

 Samen Beter Bouwen  
Op donderdag 14 & 28 november om 19.15 u inloop, aanvang 19.30 uur 

 Bijbel studie  
Op donderdag 14 & 28 november om 19.15 u inloop met koffie of thee, aanvang 
19.30 uur. De Bijbelstudie duurt tot 21.00 uur 

 Thools mannenontbijt  
Zaterdag 16 november om 08.00 u. Inloop 07.45 u. in de Oesterschelp 

 Meet & Greet  
Op zondag 24 november is er een Meet & Greet (ontmoet & groet) bakkie na de 
dienst voor mensen die het laatste half jaar nieuw in de gemeente zijn gekomen  

  Zanguurtje in Ten Anker 
Zondag 24 november 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   

 creamiddag 
Op woensdag 27 november van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen 

 Christian Athletes Tholen 
Vrijdag 29 november CAT voetballen 19.00/21.00 u kunstgrasveld Tholense boys 

 Bootcamp 
Elke zaterdag ochtend sporten van 09.30 tot 10.30 uur.  
En elke woensdag avond van 19.00 tot 20.00 uur 
 
 

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

 



 

 

Boek van de maand november 
 

Samenvatting 
 

Het Kremlin Complot van bestsellerauteur Joel C. 
Rosenberg (Laatste waarschuwing, De eerste 
gijzelaar) is een actuele thriller over de politieke 
spanningen tussen de VS, Noord-Korea en Rusland. 
Juist op het moment dat oplopende spanningen 
tussen Noord-Korea en Iran het uiterste vergen van 
de Amerikaanse president, verschijnt er een 
nieuwe, onheilspellende dreiging aan de horizon: 
de Russische president is koortsachtig bezig de 
macht in handen te krijgen en de oppositie de mond 
te snoeren. Hij plant een gewaagde, bliksemsnelle 
militaire aanval die de navo uiteen kan rukken en 
Washington en Moskou op de grens van een 
kernoorlog kan brengen. 
 

Marc en Anita  
 

Laat ons samen bidden 
 

Het is oorlog! 

Zonder gebed is het leven, dat van jou, van mij, dat van iedereen, gewoon 
onmogelijk. 

Je kunt je niet de luxe veroorloven om nonchalant te zijn wat gebed betreft. 

Niet als je wilt dat dingen veranderen. 

Niet als je vrij wilt zijn, vrij van alles wat ons gebukt en gebonden houdt. 

Niet als je wilt dat je goed in je vel zit en op je plek bent,                               
dat je diep geworteld en standvastig bent…dat je anders bent. 

Niet als je wilt leven zoals je bedoeld bent en Gods beloften wilt ervaren. 

Niet als je wilt dat je man en kinderen zijn, doen en worden zoals God het 
bedoeld heeft. 

Niet als we een muur van Gods bescherming om ons heen willen. 

Niet als je wilt dat het onmiskenbare kenmerk van Gods gunst op je rust. 

Niet als je wilt dat de duivel en zijn trawanten naar de hel lopen, waar ze 
thuishoren. 

Maar dat alles gaat niet gebeuren, hoe graag je het ook zou willen, zolang gebed 
een bijzaak blijft, een formaliteit, een gedachteloos mengelmoesje van 
verplichting en manipulatie. 

Iets wat je doet, maar meestal niet doet, en waar je maar zelden betekenis aan 
hecht en energie aan besteedt, laat staan iets wat je bewust en heel nadenkend 
doet….. 

Uit het boek ‘Vurig’ van Priscilla Shirer 



 

 

Discipelschap 
 

Basis is de Grote Opdracht: 
 

Mattheus 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van 
de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 
heb, in acht te nemen. 
 

Discipelen worden gemaakt, niet geboren. Discipelen ‘maken’ in de 
Christengemeente Tholen houdt in: “mensen die Jezus aangenomen hebben 
brengen tot toegewijde discipelen, volgelingen van Jezus, door hen te leren 
onderhouden al wat Jezus geboden heeft.” 
 

Discipelschap is het doorgeven van geestelijk leven.  
 
Doelen van discipelschap: 
 

1. Bevestig de discipel in het Woord van God. 

Een discipel zal in staat moeten zijn zelf het Woord van God te (leren) lezen en te 
verstaan en een vast patroon te ontwikkelen dat hij/zij zichzelf kan voeden vanuit 
het Woord van God. 
 

2. Bevestig de discipel in de gemeenschap van gelovigen.  

Een discipel kan gekoppeld worden aan één ander persoon, mannen met mannen 
en vrouwen met vrouwen, met het doel geestelijk te groeien. Hierbij kan een 
jonggelovige, gekoppeld aan een volwassen gelovige, een groeiproces doormaken 
als kind van God en leren van het geestelijk leven en zodoende vele misstappen 
voorkomen. Ook kan ervoor gekozen worden dat twee volwassen gelovigen aan 
elkaar verbonden worden zodat er een ‘herdersverbond” ontstaat waarin twee 
christenen elkaar bemoedigen, beproeven, vermanen en waaruit een hechte 
vriendschap kan ontstaan. 
 

3. Bevestig de discipel in de gemeente. (verantwoordelijkheid en lidmaatschap) 

Het doel is een jonggelovige kennis te laten maken en deel te laten uitmaken van 
de gemeente. Betrokkenheid te stimuleren, bezoek aan Bijbelstudies en 
gemeenteactiviteiten te stimuleren. 
 

4. Bevestig de discipel in een bediening. 

Uiteindelijk is iemand een discipel wanneer hij/zij persoonlijk betrokken is in een 
bediening in Gods Koninkrijk, dichtbij of ver weg. In discipelschap begeleid je 
iemand zo ver tot hij of zij ook zijn/haar plek in een bediening gevonden heeft.  

 
Deze bediening kan voor een huisvrouw zijn dat ze al haar tijd investeert in de 
geestelijke opvoeding van haar kinderen, en voor iemand anders dat hij meehelpt 
met het klaarzetten van de stoelen of het schoonmaken van het gebouw. 
 
Je zou kunnen zeggen: discipelschap is zorgen dat iemand het karakter van de Here 
Jezus gaat krijgen. 
 
 



 

 

 
 
 
Handelingen 8:26-31 
En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, 
de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op 
en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de 
kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en 
gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug, en hij zat op zijn wagen 
en las de profeet Jesaja. En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u 
bij deze wagen. En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen 
en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand 
mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te 
komen zitten.  
 
God laat Zich vinden  
Het is niet vreemd dat evangelist Filippus de 
man op de wagen uit Jesaja's profetie hoorde 
lezen. Want zwijgend lezen was in die dagen 
onbekend. Filippus heeft ook gezien dat die man 
een vreemdeling is en ergens in het zuiden een 
hoge positie moet hebben. Zou die man 
begrijpen wat hij onder ogen heeft? 
 
Filippus' vraag raakt een kwestie van alle eeuwen. De Bijbel is lang niet altijd 

toegankelijk voor mensen. Een beetje assistentie om de woorden te herkennen 
kan een lezer op weg helpen. Die assistentie hoeft niet te bestaan uit hoge 
geleerdheid. Om God te vinden hoef je geen theologie te studeren. Veel beter is 

een metgezel die zelf Jezus Christus heeft gevonden en deze ontdekking van zijn 
leven met een ander gaat delen. Tien tegen een dat de heilige Geest dan ogen 
gaat openen en mensen het licht laat zien: discipelschap. 

 

Hoe kan ik hier invulling aan geven? 
 
Bij pasbekeerden gebruiken we de reader van Adrie van der Berk. Aan de hand van 
verschillende onderwerpen gaan we ontdekken welke fundamenten de Vader ons 
wil geven, voor een leven met Hem als Richtsnoer.  
De Vader gaat met eenieder een eigen weg. Loopt met ze op en is met hen een 
nieuw boek aan het schrijven. De volwassen gelovige observeert waar de Vader in 
de jonggelovige aan het werk is en probeert met een juiste invulling daarbij aan te 
sluiten. Allereerst benoemen wat in de Schrift staat, maar misschien ook delen uit 
de wedloop die hij/zij zelf gelopen heeft en nog loopt. 

Begrijpt u ook 

wat u leest? 

Je leven met een ander gaan 

delen & samen groeien 



 

 

Een interactie waarbij de volwassen gelovige in de gelegenheid wordt gesteld, om 
datgene dat aangereikt wordt vanuit Gods Woord, persoonlijk te maken voor de 
jonggelovige. Probeert om toepassingen te vinden voor de jonggelovige voor het 
dagelijks gebruik; maatwerk.  
De richtlijn is om de hoofdstukken te volgen zoals deze aangeboden worden in de 
reader, maar voel je vrij om daarvan af te wijken. Kies samen een moment in je 
agenda, om hier iedere 14 dagen invulling aan te geven. 
 

Inhoud onderwijs in fundamentenstudie 1 
1.   De wedergeboorte     2.   Stille tijd 
3.   De gelijkenis van de zaaier   4.   Getuigen als levensstijl 
5.   De gemeente       6.   De doop 
7.   Het avondmaal      8.   Wat is het huwelijk 
9.   Volkomen overgave     10. Rentmeesters over Gods eigendom 
11. De geestelijke wapenrusting  12. Stappen naar bevrijding in gebondenheid 
13. Wat wij geloven 

  

Inhoud onderwijs in fundamentenstudie 2  
1.  Engelen        2.  Vasten 
3.  Gods houding tegenover van ons 4.  Ware godsdienst tegenover valse religie 
5.  Zalven met olie      6.  Wat zijn geestelijke gaven? 
7.  Hoe ontdek ik mijn geestelijke gave(n)? 8.   Hoe ontdek ik Gods wil? 
9.  Teleurstellingen verwerken   10. Rechtvaardigmaking 
11.Sekten en stromingen    12. Christelijke vrijheid 
13.Gebedshouding 

 

Als 2 volwassen gelovigen aan elkaar verbonden worden, kunnen zij ook gebruik 
maken van deze readers of samen kiezen voor een andere invulling. 
 

Wil je ook graag groeien in je geloof of je geloof delen met een medebroeder of 
zuster? Voldoen aan de grote opdracht! 
Meld je dan aan bij Paul (fundamentenstudie) of Nancy (discipelschap), dan gaan 
we kijken hoe we hier een invulling aan kunnen geven. 
 

Discipel schapen 

zi jn  leerl ingen 

die luisteren naar 

de stem van hun Herder   

en Leraar Jezus Chri stus 

discipelschapen… . .  



 

 

 

Roosters november 
 

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

Datum  Crèche Bible-Theek Boekentafel 
03-11  Ruth - Anja -Ron -Rebecca Henny Ina 
10-11  Conny – Marja -Ruth Lida Jedidjah 
17-11  Hanneke J -Dani -Anja Olivier Yvonne 
24-11  Wendy -Mark -Conny -Jelle  Anita Henny 
01-12  Ron -Hanneke B -Marjolijn -Febe Henny Ina 
08-12  Anja -Conny -Wendy -Rebecca Lida Jedidjah 

       

Datum Welkomstteam Praatjestafel Collecteren 
03-11 Ina & Lavina Tony Jaap & Jasper 
10-11 Jaap & Tineke Leida Theo & Jordi 
17-11 Marcel & Erwin Margaret Ton & Jeroen 
24-11 Margaret & Theo Tony Erwin & Wim 
01-12 Ina & Lavina Leida Jaap & Jasper 
08-12 Jaap & Tineke Margaret  

 

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 kunt u 
terecht bij Olivier 
06 48266134 
 

03-11 Olivier Theo 
10-11 Ton Zefanja 
17-11 Job Theo 
24-11 Olivier Zefanja 
01-12 Zefanja Olivier 
08-12 Ton Theo 
 

Week Datum Poetsploeg 

45 4-8 nov. Elly -Adrian & Maria 
46 11-15 nov. Liesbet -Jedidjah -Willem -Nel v W 
47 18-22 nov. Tonny - Jacqueline - Margreet - Angelique 
48 25-29 nov. Dirk -Ties -Els 
49 2-6 dec. Lenna -Jannie -Rebecca -Anneke 

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

 

Datum   Koffiedienst  Inschenken  & opruimen Tienerhonk 
03-11 Bert & Lies  Sandra H 

10-11 Rien & Luciënne Heb je opmerkingen Hanneke J 

17-11 Hanneke B & Conja of vragen over de Jeroen 

24-11 Rebecca & Martine G koffiedienst?  Hermen 

01-12 André & Ruben Bel Luciënne  Mark 

08-12 Rien & Luciënne 0166-602682 Adrian v G 
   

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



 

 

Weetjes Overgenomen van WEET.nl 

 

DE MEEST COMPLEXE COMPUTER TER WERELD  
De beste computer ter wereld vind je niet in een of ander topgeheim 
onderzoekslaboratorium. Nee, die bevindt zich tussen je oren.  
In een gezond stel hersenen zitten zo'n 100 miljard zenuwcellen. Die staan allemaal 
met elkaar in verbinding. Eén enkele cel heeft soms wel 1000 connecties met 
andere cellen. Hierdoor bevatten je hersenen honderden miljarden verbindingen. 
Deze hersencellen sturen elektrische signalen door via bepaalde paden. Elke keer 
als je iets nieuws leert, worden er nieuwe paden aangelegd. Daar kan geen enkele 
door mensen gemaakte computer tegenop.  

 

HUIDCELLEN LOPEN NAAR WONDJES  
Je zou verwachten dat huidcellen altijd op dezelfde plek blijven zitten.  
Maar dat is niet het geval, blijkt uit een nieuw onderzoek.  
Als je een wond hebt 'wandelen' huidcellen ernaartoe om die te genezen. Biologen 
hebben ontdekt dat huidcellen mobieler zijn dan tot nu toe werd gedacht. De cellen 
veranderen de eiwitten die ze op hun plaats houden, waardoor de huidcellen zich 
naar de plek van de wond kunnen bewegen. Daarnaast delen de cellen van de 
opperhuid zich, zodat er snel nieuwe huid kan worden gevormd. Een beter begrip 
van dit reparatiesysteem kan ertoe leiden dat huidcellen gestimuleerd kunnen 
worden om wonden sneller te dichten.  
 

NOORDERLICHT  
Op de noord- en de zuidpool kun je 's nachts genieten van het poollicht.  
Banden gekleurd licht dansen door de nachtelijke hemel. Dit noorderlicht (aurora 
borealis) of zuiderlicht (aurora australis) wordt veroorzaakt door het magnetisch 
veld van de aarde.  
Het magneetveld werkt als een enorm schild, dat hoogenergetische deeltjes die  
van de zon afkomen afbuigt. Soms raken ze gevangen in het magnetische veld,  
en worden ze meegevoerd. Waar de lijnen van het magnetisch veld dicht op  
elkaar liggen (bij de polen) kun je de gevangen deeltjes zien wanneer ze botsen  
met moleculen In de atmosfeer. Door die botsingen ontstaat het poollicht.  
 

SCHOONHEID  
De natuur is mooi. Prachtig, zelfs. Een alpenweide vol wilde bloemen, de keurig 
aangelegde tulpenvelden in de bollenstreek, de Japanse kersenbloesem die  
jaarlijks duizenden toeristen trekt ...  
Bloemen doen wat met je. Er gaat zelfs een verhaal dat de machtige Perzische  
koning Xerxes tijdens een veldtocht zijn hele leger stil liet houden om de 
schoonheid van een boom te bewonderen. Maar waarom kun je eigenlijk genieten 
van de schoonheid van bloemen? Dat zou je niet verwachten als je uitgaat van de 
evolutietheorie. Alles moet functioneel zijn, en schoonheid (esthetiek) levert geen 
direct voordeel op. Maar wanneer je uitgaat van een liefhebbende Schepper, Die 
Zelf óók van schoonheid geniet, dan zijn die prachtige bloemen ineens een heel 
stuk makkelijker te verklaren.  
 

Het is maar goed dat er een Ontwerper is aan Wie we een voorbeeld kunnen nemen. 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 


