
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 oktober 2019 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 3 november 2019. Daarom verzoeken wij u 
vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 27 oktober 2019 voor de maand 
november 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 
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Volmaakt  
Tekst: Leo de vos (voormalig programmamaker bij de evangelische omroep)  
 

We moeten volmaakt zijn, zegt de Bijbel.  
Die opdracht roept tegenzin en frustratie op. Maar is dat nodig?  
 
De Bijbel zegt dat we volmaakt moeten zijn. Jezus zelf roept ons daartoe op, met 

als reden dat we dan zullen zijn zoals de Vader is. Maar volmaaktheid is in onze 

beleving iets voor engelen of een uitzonderlijke, reeds lang gestorven heilige. Het 

is in elk geval niet weggelegd voor normale stervelingen. Toch mag je aannemen 

dat Jezus het meent, en dat het over het gewone leven gaat. Waarom geeft Hij 

anders zo'n opdracht? De Bijbel reserveert de volmaaktheid niet voor buitengewone 

wezens. Of het nu gaat om de psalm- of spreuken- dichter, de rijke jonge man, 

leden van een bepaalde gemeente of gelovigen in het algemeen, van al die mensen 

wordt gezegd dat een volmaakt leven tot de mogelijkheden behoort. Paulus gaat 

er zelfs vanuit dat de gelovige gemeenschap op dat doel is gericht. Als alles werkt 

zoals het moet, zegt hij, dan bereiken we op een keer 'de eenheid van de volmaakte 

mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus' (Efeze 4:13). 

Johannes is het meest rigoureus. Voor hem is de volmaaktheid van de gelovige een 

gegeven, en hij geeft ons daar de reden voor. Die reden is de liefde. De liefde 

vervolmaakt ons leven, want door de liefde verdwijnt alle angst en kunnen we zelfs 

de oordeelsdag onbevangen tegemoetzien, legt hij uit. Johannes geeft ons daarmee 

de sleutel in handen: volmaaktheid valt eenvoudig samen met de liefde. En omdat 

elke gelovige zich door de liefde laat leiden, deinst Johannes er niet voor terug om 

de gelovige volmaakt te noemen, niet als een dure wens, maar als een feit.  

 

Het lijkt alsof we daarmee weinig opschieten, want velen van ons vinden de liefde 

van onszelf nou niet direct iets om over naar huis te schrijven. De liefde die wij 

opbrengen sukkelt wat naar ons gevoel. We vrezen immers van alles en erg 

onbaatzuchtig is onze liefde niet altijd. Er zijn niet veel mensen die onbekommerd 

liefhebben en zichzelf zonder voorbehoud 'uitdelen' aan anderen. We komen dan 

ook tot de conclusie dat alles verre van volmaakt is. Dat heeft echter wel 

consequenties. Door die negatieve blik op onszelf is ook ons begrip van de Bijbelse 

volmaaktheid aangetast. We vinden niet alleen ons leven middelmatig, maar 

schuiven daarbij de volmaaktheid zelfs ons wereldbeeld uit, het is iets onwezenlijks 

geworden. De liefde is eruit gesijpeld en wat je dan overhoudt is zoiets als een 

uitgedroogd relikwie van onmenselijke proporties. Gods volmaaktheid doemt voor 

ons op als een marmeren beeld, vreemd, ver weg en ongenaakbaar.  

 

Dat is echter een vergissing. Bij God zijn liefde en volmaaktheid volledig met elkaar 

verweven. Hij bouwde onze wereld als een liefdevolle kunstenaar, en kon tijdens  

 

 



 

 

 

 

de schepping van de aarde niet meteen zeggen dat alles 'goed' was. Eerst heerste 

er duisternis en chaos. Allerlei dingen keurde Hij goed, maar toen Hij Adam had 

geschapen; zei Hij dat het 'niet goed is, dat de mens alleen zij' (Gen.2:18). De 

schepping van de mens was under  

construction. Toch beschouwen we God als volmaakt. Voor Jezus geldt hetzelfde. 

Hij was volmaakt, dat geloven we, maar Hij 'nam toe in wijsheid en grootte en 

genade bij God en de mensen' (Luc. 2:58). Dat staat er, en ook dat Hij 'de 

gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden' (Hebr. 5:8). Dat zijn 

processen in het leven van Jezus! Kan dat als Hij volmaakt was? Volmaaktheid is 

toch een staat waarin je verkeert en niet een weg ergens heen? Jazeker, het is 

Bijbels gezien wel degelijk een weg, een groeiproces, en als wij vinden van niet, 

geeft dat heel goed aan dat het woord volmaakt voor ons een heel andere betekenis 

heeft gekregen dan die welke de Bijbel eraan geeft.  

Volmaakt betekent voor ons: zonder gebreken, foutloos, perfect. Maar dat houdt 

meteen in: zonder groei, zonder vooruitgang, bewegingloos. Het is een 

eindstadium. Wat in ontwikkeling is, kàn voor ons gevoel nog niet volmaakt zijn.  

Die visie heeft als consequentie dat als Jezus volmaakt was, het eerste stoeltje dat 

Hij maakte in de timmermanswerkplaats van zijn vader oneindig veel beter geweest 

moet zijn dan het beste meubel dat Jozef in zijn hele leven als vakman  

had geproduceerd. Zo kijken we ertegenaan. Maar dat is natuurlijk onzin. Jezus 

heeft het vak gewoon moeten leren.  

 

We hebben een vervreemdend beeld 

ontwikkeld van het begrip 

volmaaktheid. Het is een artificieel 

begrip geworden, een vage abstractie. 

Het is statisch, klinisch, kil, 

onveranderlijk en steriel. Het heeft 

geen link naar het leven, naar de 

organische werkelijkheid. Geen wonder 

dat we de volmaaktheid als 

onbereikbaar beschouwen. Dit soort 

volmaaktheid zweeft in de ijle ruimte, ver van elk warm kloppend hart. Het heeft 

niets aantrekkelijks. Vergelijk het met een kunstroos. Die is perfect, àf! Maar zet 

een kunstroos in een rozenstruik, en een bloemenkenner haalt hem er zo uit - hij 

is te steriel. Zo'n kille perfectie komt in de natuur niet voor! Wie wil op die manier 

volmaakt zijn? Het is een wezensvreemd 'ding' voor ons geworden, dat we buiten 

onze belevingswereld hebben geplaatst. Erger is, dat we dit misvormde begrip 

vervolgens toepassen op God, met als gevolg dat wij voor ons besef de levende 

bloemen zijn die bloeien en verleppen, maar God een kunstroos is die tot in 

eeuwigheid aan zichzelf gelijk blijft. Een plastic god. De levende God presenteert  

Gods volmaaktheid doemt 
voor ons op als een 

marmeren beeld, vreemd, ver 
weg en ongenaakbaar 



 

 

 

 

zich anders. De volmaakte doet soms dingen die onvolmaakt zijn en zelfs kwetsend 

voor het godsdienstige gevoel. Bij de profeten komen we er sterke staaltjes van 

tegen. De profeet Hosea moet zijn leven delen met een prostituee - dat is stuitend 

voor zijn omgeving. Ezechiël, zoon van een priester, moet een koek bakken op een 

vuur en van gedroogde mensenpoep. Als hij smeekt dat hij zich niet hoeft te 

verontreinigen mag het ook op koeienmest. Jesaja moet drie jaar lang in z'n blote 

billen (Statenvertaling) rondlopen. Het lijkt wel of God zijn eigen wetten even 

parkeert. Maar Hij doet dit alleen omdat Hij de mensen die Hem verlaten zo intens 

liefheeft, dat Hij ze door een schokeffect wakker wil schudden.  

 

Liefde is de sleutel. De Bijbelse 

volmaaktheid heeft alles met die liefde 

te maken. Johannes zegt dus niets 

nieuws. Gebrek aan liefde is stilstand, 

een dode status, het begraven van 

talenten. Maar liefde is leven, en dat 

betekent altijd groei. Groei maakt 

onlosmakelijk deel uit van het Bijbelse 

begrip volmaaktheid. Dat verwijst naar de groei tot de geestelijke volwassenheid 

en zelfstandigheid die Paulus ons voor ogen schildert, in een persoonlijke en 

intieme liefdesrelatie met God. Volmaaktheid is Bijbels gezien de dynamiek van 

het leven zelf.  

Wij koppelen Gods liefde vaak los van zijn volmaaktheid, evenals van zijn 

gerechtigheid en zijn heiligheid. God is heilig, rechtvaardig en volmaakt, en dat 

zijn drie muren geworden die pal voor Gods liefde staan opgesteld, zodat ze die 

blokkeren. Om Gods hart te bereiken moet je er eerst overheen klimmen. We zijn 

zulke zogenaamde 'eigenschappen' zelfs gaan zien als tegenstellingen van Gods 

liefde. Het zijn onwrikbare theologische constructies geworden. Maar in God 

bestaan zulke tegenstellingen niet. God is één, zeggen we Israël na, en Hij ziet ons 

ook graag zo, als mensen uit één stuk. In zulke mensen werkt de liefde die 

voortdrijft, onderwijst en doet groeien. We zijn onderweg met God.  

De Nieuwtestamentische uitdrukking voor dat levensproces is 'volmaaktheid'.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volmaaktheid is Bijbels 
gezien de dynamiek van  

het leven zelf. 



 

 

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: 

 06-10  André Wisse  Israël zondag Maaltijd van de Heer  

 13-10  André Wisse      

 20-10  Dirk Lemmens Doopdienst 

 27-10  Jan Baan      

03-10  Pieter Bos    Maaltijd van de Heer 

 10-10  Dirk Lemmens      

  

  VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 20 oktober 

 

  Parelklas is op zondag 6 okt. & 3 nov. 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. 
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  
 



 

 

Agenda  oktober 
 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 07.00 – 08.30 uur in lokaal 5  

 Parelkidsvergadering  
Maandag 7 oktober om 19.30 uur in lokaal 5  

 DOOP studie  
Donderdag 10 oktober studie over de doop, zondag 20 oktober doopdienst  

 Huiskringen 
Komen samen in week 41 (7-11 okt.) & 43 (21-25 okt.)  

 Fundament studie  
Interesse? Neem dan contact op met Paul  

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

 Bijbel studie  
Op donderdag 17 & 31 oktober om 19.15 u inloop met koffie of thee, aanvang 
19.30 uur. De Bijbelstudie duurt tot 21.00 uur 

  Zanguurtje in Ten Anker 
Zondag 20 oktober 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   

 Vrouwenochtend  
Dinsdag 8 & 22 oktober om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 10.00 
uur 

 Ledenvergadering  
Dinsdag 22 oktober om 19.30 uur. Alle leden ontvangen een persoonlijke 
uitnodiging voor deze vergadering  

 Country Trail Band  
Vrijdag 25 oktober om 19.30 uur, meer info op de volgende pagina 

 Tiener avond 
Zaterdag 2 november is er een tiener & jongeren event in de Oesterschelp 
meer info op andere pagina van deze Parelvisser 

 Jeugd avond 
Zaterdag 26 oktober 19.30 uur, Colin & Sandra’s place (onder voorbehoud)  

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

 Christian Athletes Tholen 
Vrijdag 25 oktober 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 

 



 

 

Feest van herkenning met de Country Trail Band 
 
 

Drie concerten vol met herkenbare pophits, vooral uit de jaren 60 en 70: 
dat is de ‘I believe tour’ die de Country Trail Band op 25 oktober in Tholen, 
op 26 oktober in Alphen aan den Rijn en op 27 oktober in Maarssenbroek 
brengt. Voor gospelliefhebbers zal het een verrassende ervaring zijn en een 
mooie gelegenheid om vrienden en familie mee te nemen die anders niet 
zo snel naar een gospelconcert gaan. 
 

De Country Trail Band bestaat bijna 35 jaar en is daarmee een van de langst 
bestaande gospelbands van ons land. De groep borrelt nog van creativiteit en zoekt 
steeds naar nieuwe muzikale wegen om mensen te vertellen over Gods liefde.  
 

Tijdens de tour in oktober speelt de Country Trail Band nummers van het nieuwe 
album ‘I believe’, dat vooral grote internationale hits bevat. Daar zijn pure 
gospelsongs bij zoals By the rivers of Babylon, Turn turn turn, Go like Elijah, Morning 
has broken en O happy day. Maar ook songs die door hun tekst of thema een link 
hebben met de gospel zoals You’ve got a friend, Blowing in the wind, You never 
walk alone en Bridge over troubled water. 
 

Bijzondere uitvoeringen 
De Country Trail Band heeft niet geprobeerd deze beroemde songs zo goed 
mogelijk te imiteren. Daarvoor zijn de oorspronkelijke uitvoeringen gewoon te 
uniek. De band heeft met elk nummer iets bijzonders gedaan, qua ritme, 
arrangement of gebruik van instrumenten. Natuurlijk hebben de songs de 
specifieke Country Trail Band saus gekregen, zodat er voor de countryliefhebbers 
veel te smullen valt. 
 

Blij gevoel 
De concerten zullen een feest van herkenning zijn met prachtige nummers die de 
tand des tijds moeiteloos hebben doorstaan. De Country Trail Band hoopt met dit 
repertoire een breed publiek te bereiken. Het doel is dat mensen naar huis gaan 
met een blij gevoel door al die bekende songs, maar ook door het besef dat er 
een God is die van hen houdt. 
 

Plaatsen en data 
De gegevens voor de concerten zijn: 
Vrijdag 25 oktober,  
De Oesterschelp, Lindhoutstraat 1a, Tholen, aanvang: 19.30 uur 
Zaterdag 26 oktober,  
Het Kruispunt, Van Nesstraat 2, Alphen aan den Rijn, aanvang: 19.30 uur 
Zondag 27oktober,   
De Ark Duivenkamp 844  3607 WG  Maarssenbroek  aanvang 19.30 uur 
 

De toegang is vrij.  
Er wordt een collecte gehouden voor het bestrijden van de onkosten.  
Reserveer je plaats via www.eventsforchrist.nl of 0297 237172.  
 
 



 

 

Boek van de maand oktober 
 

Samenvatting 
Voor de Babyloniërs was hij Beltsazar: een 
vreemdeling en dromenuitlegger. Zijn vrienden 
kenden hem als Daniël: hun mede krijgsgevangene 
en leider. God had iets bijzonders met hem voor. 
Het leven van Daniël is vol dramatische 
gebeurtenissen. Koningen en koninkrijken komen 
met elkaar in botsing in hun honger om de 
wereldmacht. Tegenstanders van de waarzeggers 
aan het Babylonische hof zijn hun leven niet zeker. 
Daniël ontdekt steeds weer dat God de Almachtige 
is. In "Daniël, de man die de morgen zag" leeft de 
lezer mee met de vertwijfeling en het sterke geloof 
van de man die betrokken was bij de strijd om de 
wereldmacht. 
 
Marc en Anita  

 

Laat ons samen bidden 
 

Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben 
en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u, en dat wij verlost mogen worden van 
de slechte en boosaardige mensen. Want niet allen hebben het geloof. Maar de 
Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.  En wij 
vertrouwen van u in de Heere, dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen.   
En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van 
Christus. 2 Thessalonicenzen 3:1-5 HSV 
 

Vanmorgen tijdens de bidstond een mooie les geleerd. Of eigenlijk een mooi stukje 
gelezen waar we allemaal zo onze eigen les uit leerden en waar we samen over 
gepraat hebben. Dat is dan weer het hele mooie van de bidstond, dat er altijd wel 
iemand is die iets te delen heeft. Het lijkt wel een beetje op wat er van de eerste 
gemeentes geschreven werd, telkens als gij samenkomt heeft ieder iets. Het is 
nooit saai en het is nooit hetzelfde en we gaan zelden uit elkaar zonder iets van 
elkaar geleerd te hebben.  
 
Vanmorgen lazen we dus het bovenstaande Bijbelgedeelte en we werden 
bemoedigd door het feit dat Paulus zegt dat het Woord van God snelle voortgang 
heeft. En als je jezelf dan realiseert dat in het begin het evangelie in een generatie 
het hele toenmalige Europa heeft bereikt. Wow! Geweldig. En in vers  
3 zegt Paulus dat de Here getrouw is en dat Hij ons zal bewaren voor de boze! 
Geweldig toch! Wat een zekerheden waar we uit mogen leven.  
En dat heb is zomaar even onder mijn aandacht gekomen door vanmorgen naar de 
bidstond te gaan. En dan ben ik zo blij en dankbaar dat wij zoveel bidstonden 
hebben bij ons in de gemeente! Wat zijn wij rijk.  
En, o ja, we hebben vanmorgen ook gebeden!  

Henny 
 



 

 

Als ik blijf KIJKEN zoals ik altijd heb gekeken, 

blijf ik denken zoals ik altijd heb GEDACHT. 
 

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, 

blijf ik geloven zoals ik altijd heb GELOOFD. 
 

Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd, 

blijf ik doen zoals ik altijd heb GEDAAN. 
 

Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan, 

blijft mij overkomen wat me altijd OVERKOMT. 
 

De cirkel doorbreken 
 

NBG 
Efeziërs 4:20 

Maar gij geheel ANDERS: gij hebt CHRISTUS LEREN KENNEN. 
 

HSV 
Efeziërs 4:23-24 

Maar jullie moeten nu gaan leven als nieuwe mensen.  
Want jullie zijn van binnen VERANDERD, 

jullie kennen nu de WAARHEID.  
Daardoor weten jullie dat je eerlijk en heilig moet leven.  

Dat is waarvoor God de mensen gemaakt heeft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Rooster 

Datum 
6 

Okt. 

13 

Okt. 

20 

Okt. 

27  

Okt.   

3 

Nov.  

10 

Nov. 

 Maaltijd 
van de Heer 

   
Maaltijd 

van de Heer 
 

       

Groep 1-2 Margaret Margaret Luka Thijmen   

 Eline Anneke Shannon Jannie   

 Febe  Topagna Ruben   
       

Groep 3-4 Renske Jaccoline Wim Sandra Jaccoline Renske 
 Petra Silvia Daniëlle Colin Silvia Petra 

 Bram   Arjon  Bram 
       

Groep 5-6 Selina Rudi Barendine Marco Selina Rudi 

 Angelique Pieter Cees Mark Angelique Pieter 
       

Groep 7-8 Jessica Adrian Lies Salome Jessica Adrian 

  Maria Alev Mae Esther Maria 

       

 Maandag 7 oktober PARELKIDSVERGADERING om 19.30 uur 



 

 

(dieren) Weetjes Overgenomen van WEET.nl 

 

HAAI GAAT Z'N NEUS ACHTERNA Grote blauwe haaien leven voor de oostkust van 
Amerika. Na het paren gaan de vrouwtjes de oceaan over, naar Europa, om de 
jongen te baren. Ze vinden de weg met behulp van de zogenaamde 'ampullen van 
Lorenzini'. Dat is een orgaan in hun snuit waarmee ze elektriciteit en magnetisme 
kunnen waarnemen. Tijdens hun reis duiken ze elke paar uur naar beneden. 
Mogelijk is dat om te 'snuffelen' aan de gesteenten op de zeebodem. Die hebben 
een eigen magnetische richting: toen het gesteente stolde nam het de richting aan 
van het aardmagnetisch veld op dat moment. Aan de hand van die magnetische 
richting weten de haaien waar ze zich bevinden. 
  
STAARTJE VOOR DE DORST Het gilamonster is een hagedis die in Noord-Amerika 
voorkomt. Dit reptiel lijkt in bepaald opzicht wel wat op een kameel. Kamelen 
hebben bulten op hun rug om vet op te slaan. Het gilamonster heeft die vetvoorraad 
niet op zijn rug, maar in de staart. Dat is handig, want waar het gilamonster leeft 
zijn de zomers heet en droog, en de winters koud. In zo'n klimaat is voedsel niet 
altijd even goed te vinden. Daarom eet het gilamonster, wanneer voedsel wel 
voorradig is, meer dan hij nodig heeft. Het teveel slaat hij dan op in zijn staart, als 
een appeltje voor de dorst.  
 
HOE MAAKT EEN KIP EEN EIERSCHAAL? De schaal van een kippenei bestaat 
voornamelijk uit kalk (calciumcarbonaat). Dit zit onder andere ook in botten. 
Calcium wordt opgenomen uit het voedsel. Het zit overal in het lichaam van de kip, 
en wanneer er een ei wordt gevormd, 'groeit' het aan de buitenkant van dat ei. Dat 
gaat als volgt: Een kip heeft altijd 2000 dooiers op voorraad. Wanneer een dooier 
groot genoeg is, valt die door een soort trechter. Daar blijft de dooier een paar uur 
waarna die doorschuift naar de eileider. In drie uur vormt zich dan het eiwit. 
Vervolgens gaat het ei naar het gedeelte waar het omwikkeld wordt met 
schaalvliezen. Daarna duurt het nog eens 20 uur voordat het ei voorzien is van een 
harde schaal.  
 
TREKVOGELS ZIJN LUI EN SLIM TEGELIJK Heb je je weleens afgevraagd waarom 
bepaalde soorten trekvogels in een V-vorm door de lucht vliegen? Het blijkt dat de 
vogels slim gebruikmaken van 'wervelwinden', die door de vogel voor hen worden 
gemaakt. De tips zijn aan de uiteinden omhoog gebogen. (bij vliegtuigvleugels is 
dit nagemaakt) De reden hiervoor is dat er aan de tip luchtstromen ontstaan, die 
om de vleugels heen krullen. Dit zorgt ervoor dat de punten van de vleugels naar 
beneden worden gedrukt. Hierdoor kost het minder energie om je in de lucht te 
houden. Er ontstaan wervelingen aan de uiteinden van de vleugels. Die 
wervelwinden kun je niet zien, maar blijkbaar weten de vogels wel precies waar ze 
zijn. De wervelingen zouden hun vleugels naar beneden drukken als ze recht achter 
hun voorganger zouden vliegen, maar door links of rechts ervan te vliegen, kunnen 
de vogels gebruikmaken van de opwaartse stroom van de wervelingen. Maar dat is 
niet alles. Omdat vogels met hun vleugels flappen, verandert de positie van die 
wervelingen steeds. Toch kunnen ze hier optimaal gebruik van maken door hun 
vleugels op de goede momenten naar boven en naar beneden te bewegen. Het is 
maar goed dat er een Ontwerper is aan Wie we een voorbeeld kunnen nemen. 



 

 

Bewuster leven Tekst: Heidi Bronkhorst / de Uitdaging 

 
Het lijkt wel of tegenwoordig iedereen bezig is met 'bewuster leven'. Er zijn talloze 
bestsellers die ons leren hoe we onszelf kunnen verbeteren. Deze vertellen dat we 
vol passie en ijverig moeten zijn. We moeten goed eten, efficiënter werken, ons 
brein gezond houden, onze sterke punten uitbuiten, meer en beter fitnessen, 
mindfulness oefenen, superkinderen opvoeden, onze ecologische voetafdruk 
verkleinen én onze huizen 'ontspullen'. De lijst met dingen die we 'moeten' doen is 
oneindig. Deze goedbedoelde boeken bevatten zeker goede tips die kunnen zorgen 
voor een verbetering van ons leven en werken.  
 
We zijn met z'n allen op zoek naar het beste van het beste, en zelfhulpboeken zijn 
daar geweldig voor. Maar wanneer ik een goede boekwinkel in loop en ál die boeken 
zie staan, of een goede boekenwebsite doorpluis, dan word ik bij voorbaat al moe 
... we moeten zóveel...  
Zelfs de boeken over mindfulness, rust vinden, aandachtig leven, ontstressen, 
gezond leven enzovoort geven mij het gevoel van 'moeten' en dus stress. In de 
praktijk zijn er regelmatig mensen die onderuit gegaan zijn, die opeens bijna niets 
meer kunnen, die het allemaal niet meer zien zitten. Dit zijn dan niet alleen 
mensen die druk - drukker - drukst zijn, maar ook mensen die álles geprobeerd 
hebben, misschien vele zelfhulpboeken gelezen hebben op een bepaald gebied. 
Alle regels volgen. En toch ...  
 
Wat dan? Zijn die zelfhulpboeken dan niet goed? Ja, natuurlijk zit er veel waarheid 
en wijsheid in, maar het grote geheim om baat te hebben bij al die wijsheid, zit in 
het dicht bij jezelf blijven. Luisteren naar de stem binnenin je. Maar juist als 
christen moet je toch voldoen aan Bijbelse regels? God wil toch dat we bidden, 
evangeliseren, bijbelstudie doen, naar kerk en kringen gaan ...  
 
Ja, maar ...  
Van God hoeven we niet een lijstje te hebben wat we af kunnen vinken, het enige 
waar Hij naar op zoek is, is jouw 'hart'. Moeten we dan niet bezig zijn met het 
'goede'?  
In Filippenzen 4:8 staat: 'Wat waar is, wat edel is, wat goed is, wat puur is, wat 
mooi is, wat bewonderenswaardig is - alles wat uitstekend of prijzenswaardig is - 
denk aan zulke dingen'.  Dus ja, maar als we God zoeken in alle drukte en veelheid 
dan mogen we weten: 'Ik bén genoeg zoals ik ben!' Je bent Zijn original design, zó 
heeft Hij je bedoeld. Geen enkel streven zal je ooit vrede brengen. Je kunt geen 
problemen oplossen die in je eigen hart zijn geworteld. Maar God kan het! Dus geef 
jezelf ruimte. Gun jezelf rust. Laat God in de kieren van je hart komen. Laat Zijn 
liefde in de donkere hoeken komen. Dát is waar verandering plaatsvindt. Dát is 
waar onze geest wordt vernieuwd.  
 
Jouw waarde heeft niets te maken met je prestaties. Je ware identiteit is 
geworteld in Iemand die perfect is, en Hij kent je beter dan dat jij jezelf kent. Jij 
bent volledig uniek. Wat voor de ander helpt, hoeft dus niet voor jou te gelden. 
Alleen God kent de juiste weg voor jou. Vertrouw op Hem. Hoe méér je Hem 
toelaat, hoe méér genezing je zult ontvangen en hoe meer je Zijn liefde uitstraalt. 
Laat jouw reis écht van jou zijn.  



 

 

 

Roosters oktober 
 

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

Datum  Crèche Bible-Theek Boekentafel 
06-10  Ron -Conny -Hanneke B -Febe Henny Ina 
13-10  Marja -Wendy -Marjolijn -Rebecca Lida Jedidjah 
20-10  Hanneke B -Marjolijn -Mark Olivier Yvonne 
27-10  Hanneke J -Dani -Wendy -Jelle  Anita Henny 
03-11  Ruth - Anja -Ron -Rebecca Henny Ina 
10-11  Conny – Marja -Ruth Lida Jedidjah 

       

Datum Welkomstteam Praatjestafel Collecteren 
06-10 Ina & Lavina Tony Jaap & Jasper 
13-10 Jaap & Tineke Rebecca Jeroen & Jordi 
20-10 Margaret & Theo Leida Ton & Theo 
27-10 Marcel & Erwin Margaret Erwin & Wim 
03-11 Ina & Lavina Tony Jaap & Jasper 
10-11 Jaap & Tineke Rebecca Theo & Jordi 

 

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 
 

06-10 Olivier Zefanja 
13-10 Ton Theo 
20-10 Job Zefanja 
27-10 Zefanja Theo 
03-11 Olivier Olivier 
10-11 Ton Zefanja 
 

Week Datum Poetsploeg 

41 7-11 okt. Liesbet -Jedidjah -Willem  -Nel v W 
42 14-18 okt. Tonny - Jacqueline - Margreet - Angelique 
43 21-25 okt. Dirk 
44 28 okt.-1 nov. Lenna -Jannie -Rebecca -Anneke 
45 4-8 nov. Elly -Karin -Adrian & Maria 

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 
06-10 Rien & Luciënne    Jedidjah 

13-10 Hanneke B & Conja Heb je opmerkingen KAMPWEEKEND 

20-10 André & Ruben of vragen over de Thijmen 

27-10 Rebecca & Martine G koffiedienst?  Luciënne 

03-11 Bert & Lies Bel Luciënne  Sandra H 

10-11 Rien & Luciënne 0166-602682 Hanneke J 
   

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



 

 

 
 
 



 

 

 

 
 


