
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Christengemeente Tholen 

De Parelvisser 
"Oesterschelp" Simon Lindhoutstraat 1a 4691 GA Tholen.  

 

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 2020 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 1 november 2020. Daarom verzoeken wij u 
vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 25 oktober voor de maand 
november in te leveren: 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 
 

Dienstbaar zijn        Inhoud Parelvisser 
 

Meditatie: Talenten 

Erediensten oktober 

Agenda oktober / Kampvuuravond 

Schatgraven 

Bidstonden / wintertijd 

Roosters oktober 

Laat ons samen bidden 

Samen Beter Bouwen 

Bedieningen 

Geestelijke gaven 

Eredienst regels Oesterschelp  

Aanmelden via Eventbrite, hoe? 

 
Jouw talent is een gift van God aan jou, wat jij er mee doet is jouw gift aan God. 

mailto:secretariaat@christengemeentetholen.nl


 

 

Talenten, wat moeten we er mee!? 
 

Op de televisie komen we ze regelmatig tegen: talentenshows.  
De ‘Voice of Holland’, ‘Holland’s got Talent’ en wie kent ‘Wedden Dat’ nog, met 
Jos Brink? Stuk voor stuk programma’s waar mensen hun talenten kunnen 
etaleren. Talent, wat is het nu eigenlijk? 
 
In het woordenboek staan drie betekenissen: 

1. Bepaald gewicht aan goud of zilver 

2. Natuurlijke begaafdheid = aanleg 

3. Iemand met veel aanleg 

 
Een aangeboren vermogen dat een persoon in staat stelt een vaardigheid zodanig 
te ontwikkelen dat hij of zij zeer goed wordt in iets. 
 
In de Bijbel komen we ook regelmatig ‘talent’ tegen. Talent werd in de oudheid 
gebruikt als eenheid van gewicht of een aanduiding van een grote geldwaarde.  
Zo was een talent ongeveer 30 kilogram in gewicht. Een talent stond gelijk aan 
6000 denariën en men verdiende ongeveer 1 denarie per dag.  
1 talent staat dan gelijk aan 16 jaarlonen. 
 
Talent = gewichtig en waardevol 
Talent = van geboorte af meegegeven, het is van nature in je gelegd, door God 
gegeven. Hij heeft je met talent geschapen. 
 
14 Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep 
en hun zijn bezittingen toevertrouwde. 15 En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de 
ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen 
weg. 16 Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij 
verdiende vijf andere talenten erbij. 17 Evenzo verdiende degene die de twee talenten 
ontvangen had, er nog twee bij. 18 Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en 
groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. 19 Na lange tijd kwam de 
heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen. 20 En degene die de vijf 
talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, 
vijf talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. 21 
Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u 
trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. 22 En 
degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee 
talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. 23 
Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u 
trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. 24 Maar 
hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng 
man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u 
niet gestrooid hebt. 25 En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de 
grond; zie, hier hebt u het uwe. 26 Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte 
en luie dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel 
waar ik niet gestrooid heb. 27 Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en 
ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. 28 Neem daarom het 
talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. 29 Want ieder die 
heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die 
niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. 30 En werp de onnutte 



 

 

dienaar uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 
Mattheus.25:14-30 
 

In bovenstaande tekst kunnen we lezen over een man die op reis ging, zijn dienaren 
bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf.  
Beheren = ermee aan de slag gaan 
De één vijf talent, de ander twee en weer een ander één. Als we dit in euro’s 
doorrekenen dan kan een talent zomaar gelijkstaan aan 1,5 miljoen euro. Dus werd 
er 7,5 miljoen, 3 miljoen en 1,5 miljoen euro verdeeld onder de drie dienaren. Dit 
zegt iets over het grote vertrouwen dat de heer in zijn knechten had, maar ook 
over de grote verantwoordelijkheid van de dienaren. Tevens kunnen we lezen dat 
‘een ieder naar zijn bekwaamheid’ kreeg toebedeeld.  
Een verschil in bekwaamheid staat voor de Heer vanaf het begin vast.  
 
De eerste twee dienaren gaan direct aan de slag en verdubbelen het bedrag dat zij 
in beheer hebben gekregen. De derde knecht graaft een gat in de grond en verbergt 
het geld. Dit was in die tijd een gebruikelijke manier om iets veilig te stellen voor 
dieven. Na lange tijd keert de heer van de dienaren terug en vraagt hun rekenschap. 
De eerste twee knechten, die het hun toevertrouwde verdubbeld hadden, worden 
geprezen. De Heer prijst hun trouw, waarmee ze zijn zaak hadden behartigd, niet 
in de eerste plaats hun succes. Beide knechten ontvangen een dubbele beloning: 
‘Over veel zal ik u stellen’ en ‘Ga in tot het feest van uw heer’. Een overweldigende 
rijkdom en verantwoordelijkheid valt hen ten deel.  
 
Degene die één talent ontvangen had, verdedigt zijn handelswijze door te zeggen 
dat hij bevreesd was, omdat hij zijn heer zag als een niemand ontziend, 
meedogenloos en hebzuchtig mens, die zelfs op oneerlijke wijze handel drijft. Niet 
de hardheid of de hebzucht van de heer waren de oorzaak van de passieve houding 
van de knecht, maar diens eigen egoïsme en de ongegronde minachting voor zijn 
heer. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven…. Pak hem dat talent 
maar af… Niet alleen verkeerde daden worden gestraft, maar ook het nalaten van 
goede werken. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, 
waar men jammert en knarsetandt. 
Van de derde knecht, die lui was, wordt gezegd dat hij onnuttig, onbruikbaar is. 
Daarom mag hij niet ingaan in de verlichte feestzaal van de heer, maar wordt 
uitgeworpen in de buitenste duisternis, de hel! 
 
God heeft ons van geboorte af gezegend met talent. De een met meer talent dan 
de ander. We worden opgeroepen ons talent niet te begraven, maar hier actief mee 
aan de slag te gaan. God waardeert onze inzet meer dan het resultaat dat we ermee 
behalen, liever geprobeerd en falen dan helemaal niets doen. Sterker nog, we 
worden gestraft als we niet actief met ons talent aan de slag gaan.  
 
Hoe kun jij een zegen zijn voor een ander, hoe kun je dienen in Gods koninkrijk? 
Niets doen is geen optie, omdat de consequentie de buitenste duisternis is. Een 
actieve dienende houding wordt beloond, we mogen uitzien naar het feest van onze 
Heer. Hoe mooi is het dan om de ander tot zegen te mogen zijn met Gods talent in 
ons! 

Colin 
 



 

 

Erediensten  
 

De eredienst op zondag vindt plaats met een maximum aantal aanwezige 
gemeenteleden. (± 45 personen) Men moet zich vooraf aanmelden om een dienst 
bij te wonen d.m.v. het aanmeld systeem, de link vind je op de website en 
hieronder. (het blijft nog steeds kerk-zijn in een anderhalve-meter-setting).  
 

De eredienst wordt via een link uitgezonden op livestream.  
Wie niet naar de dienst komt, kan dus thuis via livestream meekijken.  
De link voor livestream: https://www.youtube.com/channel/UCZ9UUpX6HyP_fiY0ge7isGA/live  
 

 Eredienst  aanvang 10.00 uur (vooraf aanmelden via de link)   
Zie de laatste pagina van deze Parelvisser voor instructies 

 

  Spreker & link    oudste van dienst:  
 

04-10 André Wisse    Jaap Snoep      Maaltijd van de Heer 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-4-oktober-2020-maaltijd-van-de-heer-117378487215  

04-10 Avondsamenkomst met Ronny Heyboer uitzending via livestream om 19.00 u 

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

11-10 Jan Kees de Feijter  Brendan van der Meer    

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-11-oktober-2020-119050684803           

 11-10 Avondsamenkomst van 19.00 tot 20.00 uur 

 https://www.eventbrite.nl/e/tickets-avond-samenkomst-11-oktober-2020-123880173935  

 18-10 Chris Snoep    ?                                                                                   

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-18-oktober-2020-119867399619        

 18-10 Avondsamenkomst van 19.00 tot 20.00 uur 

 https://www.eventbrite.nl/e/tickets-avond-samenkomst-18-oktober-2020-123880510943  

 25-10  Sander Bruins Slot  Jaap Snoep       

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-25-oktober-2020-119868035521  

01-11  Pieter Bos     Jos van den Bogerd  Maaltijd van de Heer      

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-1-november-2020-maaltijd-van-de-heer-119869686459  

08-11 ?Willem Hoogenraad  Brendan van der Meer  

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-8-november-2020-122661579085  

 

 Parelklas   
Op zondag 18 maart bij aanvang van de dienst in lokaal 2  
 

Blijf je ook!?   
Na de dienst drinken we buiten een kopje koffie of thee (bij regen niet) en 
kunnen we nog even gezellig met elkaar napraten 
 

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

Op christengemeentetholen.nl kan je elke week de preek downloaden        

Omdat er in de zaal 
max. 20 minuten 

meegezongen mag 
worden, wordt het 
slotlied (bij goed 

weer) buiten 

gezongen 

https://www.youtube.com/channel/UCZ9UUpX6HyP_fiY0ge7isGA/live
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-4-oktober-2020-maaltijd-van-de-heer-117378487215
https://www.youtube.com/channel/UCZ9UUpX6HyP_fiY0ge7isGA/live
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-11-oktober-2020-119050684803
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-avond-samenkomst-11-oktober-2020-123880173935
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-18-oktober-2020-119867399619
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-avond-samenkomst-18-oktober-2020-123880510943
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-25-oktober-2020-119868035521
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-1-november-2020-maaltijd-van-de-heer-119869686459
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-8-november-2020-122661579085
https://www.youtube.com/channel/UCZ9UUpX6HyP_fiY0ge7isGA/live


 

 

 Bidstonden  

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

 Vrouwenochtend  
Dinsdag 13 & 27 oktober om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 
10.00 uur. Info: Vooraf aanmelden bij Rebecca  

 Tiener avond 
Zaterdag 10 & 24 oktober is het tieneravond. Info bij Daniël  

 Jeugd avond 
Zaterdag 17 & 31 oktober is het jeugdavond. Info bij Barendine  

 Huisgroepen 

Komen samen in week 41 (5-9 okt.) & 43 (19-23 okt.)  

 Fundament studie  
Interesse? Neem dan contact op met Paul  

 Bijbelstudie  

Op donderdag 15 & 29 oktober om 19.15 u inloop met koffie en thee, aanvang 
19.30 uur. De studie, gegeven door Dirk in de grote zaal duurt tot ± 21.00 uur. 
Vooraf aanmelden bij Els 

 Ledenvergadering  
Op dinsdag 27 oktober staat er een ledenvergadering gepland. Alle leden 
ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze vergadering 

 creamiddag 

Op woensdag 28 oktober van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen.  
Vooraf aanmelden bij Jedidjah  

 VOP  
Mocht er een creatieve oplossing voor een geschikte locatie beschikbaar zijn is 
het op zondag 18 oktober VOP voor alle brugklassers 
 

Eventuele wijzigingen op de agenda staan altijd op zondag vermeld 

op het Bulletin en op onze website christengemeentetholen.nl 
 

 

Laat ieder de anderen dienen met de 
genadegave zoals hij die ontvangen heeft, 
als goede beheerders van de veelsoortige 

genade van God. 1 Petrus 4:10 

Agenda oktober 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Laat God 'jou' schatgraven  
 
"Verspil maar geen tijd aan school", zei de decaan tegen Debbie”. Je haalt het toch 
niet." Vastbesloten te bewijzen dat ze niet dom was, stortte Debbie zich op haar 
werk. ''Al op mijn 16e had ik een baantje in een ijssalon", vertelde ze me.  
"Ik ging naar school en werkte ontzettend hard." Debbie kreeg een baan in een 
kledingwinkel en ontmoette op die manier veel belangrijke vrouwen. Zo ontmoette 
ze op een dag de vrouw van een bankdirecteur, die haar een kans bood te gaan 
werken aan de carrière waar ze al zo lang naar verlangde. Deze vrouw regelde voor 
Debbie namelijk een sollicitatiegesprek bij haar man. Dat opende nieuwe deuren. 
Al snel kreeg Debbie de ene promotie na de andere. Tijdens deze turbulente tijd 
besloten Debbie en haar man hun leven opnieuw aan God toe te wijden. Ze gingen 
op zoek naar wat God met hun leven wilde doen en niet lang daarna nam Debbie 
ontslag. Dat was een abrupte overgang. Waarom? "Ik raakte betrokken bij het 
vrouwenwerk in onze gemeente en hielp bij de Bijbelstudies. Op die manier benutte 
ik mijn vaardigheden, maar nu met een nederig hart." Vandaag de dag heeft ze de 
eindverantwoordelijkheid voor het vrouwenwerk in de gemeente. "God had voor 
mij een hele andere rol in gedachten. Hij had al een plan met me voor mijn 
geboorte, net zoals Hij dat met ieder ander heeft. Ik heb nu het voorrecht om 
werkzaam te zijn op de plaats en het werk waarvoor ik gemaakt ben."  

 
Er zal een dag komen dat wij voor 
onze Maker zullen staan en een 
paar vragen zullen moeten 
beantwoorden. De eerste en 
belangrijkste vraag is:  
"Wat heb je met mijn Zoon, Jezus 
Christus gedaan, heb je Hem 
aangenomen of afgewezen?" 
Daarna zal Hij je vragen: "Wat 
heb je gedaan met de talenten en 

de mogelijkheden die Ik je gegeven heb?"  
Hoe zal jouw antwoord dan luiden op deze vragen?  
 
Paulus schrijft in 1 Korintiërs 15: 10: "Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben." 
Wees dankbaar voor wie je bent en voor de wijze waarop je gevormd bent, want 
zo heeft God je gemaakt. Leer jezelf beter te begrijpen, zodat je de taak die Hij 
voor je weggelegd heeft, kunt vervullen.  
Laat God jouw schat opgraven om het leven van anderen te verrijken.  
 
Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen ontevreden 
zijn met hun werk. Misschien geldt dit ook voor jou. 
Probeer dan toch met de juiste houding je werk te doen. 
Vraag God om je hierbij te helpen en bid dat Hij je op 
zijn tijd een baan zal geven die beter bij je past.  
Geestelijke gaven zijn niet hetzelfde als natuurlijke talenten, maar God wil ze 
beide, vaak in combinatie met elkaar gebruiken. 

 
Overgenomen uit: Zoals jij… is er maar één! -Erik Rees  

Daarna zal Hij je vragen: 

"Wat heb je gedaan met 

de talenten en de 

mogelijkheden die Ik je 

gegeven heb?" 

Wie zou jij  

willen zijn? 



 

 

Bidstonden 
 
Zondag: 09.40 u 
voorafgaand aan de eredienst wordt er samen met de spreker, muzikanten, zangers 
en gemeenteleden die dat willen buiten, naast de zaal gebeden. 
 
Maandagavond: 19.00 - 20.00 u (aanmelden bij Els) 
 
Woensdagochtend: 08.30 - 09.30 u (aanmelden bij Jedidjah) 
 
Zaterdagochtend: 07.00 - 08.30 u (aanmelden bij Els) 
 
Deze bidstonden mag iedereen bezoeken. Als je ziek bent of als je een bepaalde 
nood hebt (wordt er specifiek voor je gebeden). Iedereen is welkom om te komen 
bidden (hardop hoeft niet). We bidden voor elkaar, maar ook voor Zijn gemeente, 
het zendingswerk, vervolgde christenen, scholen, de regering enz. 
 
DAGELIJKSE GEBEDSMAIL: 
Wil je elke dag een Bijbeltekst en dank en gebedspunten via de e-mail, of wil je 
dat de gemeente voor je nood / zorg bid. 
(stuur een email naar els) 
 
SOS GEBED: 
Iedereen kan gebed vragen via het SOS gebed. 
bijv. Als je in een moeilijke situatie bevindt, je ergens tegenop ziet, je zorgen 
maakt, als je naar de dokter moet en je wilt dit niet ''aan de grote klok hangen''. 
Stuur dan een email naar elsligtendaghart@gmail.com dan word je gebedsverzoek 
verstuurd naar broeders en zusters die daar heel discreet mee omgaan. 
 
Week van Gebed   17 t/m 24 januari 
Thema: Blijf in Mijn liefde. 
ma - za van 19.00 - 20.00 u  in verschillende kerken in Tholen samen bidden. 
 
Gebedsteam: 
André, Henny, Jedidjah en Els   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Rooster                                              & crèche 
 

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

Datum 
  4 

Okt. 
11 

Okt. 
18 

Okt. 
25 

Okt. 
1 

Nov. 
8 

Nov. 

   Maaltijd  
van de Heer 

  
 Maaltijd  

van de Heer 
 

Groep 1-2-3-4   Groep 1 t/m 4 samen in Lokaal 4 

   Arina Sandra Wim Iza Renske Arina 

   Jannie Silvia Bo Rachel Jedidja Jannie 

   Ruben Arjon Samuël Sara Bram Ruben 
         

Les:  

 15. Gods 
belofte aan 

Abraham 
en Isaak 
Psalm 

105:1-11 

16. Het 
geloof van 
Abraham  
Hebreeën 
11:8-16 

 

36. Jezus 
wordt 

gedoopt 
Marcus 
1:1-11 

37. Jezus 
roept zijn 
leerlingen 

Marcus 
1:14-20 

Vrije 
les 

38. Jezus 
jaagt een 

kwade geest 
weg Marcus 

1:21-28 

         

Datum 
  4 

Okt. 
11 

Okt. 
18 

Okt. 
25 

Okt. 
1 

Nov. 
8 

Nov. 

 
  Maaltijd  

van de Heer 
  

 Maaltijd  
van de Heer 

 

Groep 5-6-7-8   Groep 5 t/m 8 samen in Lokaal 5 

   Selina Lies Adrian Rudi Marco Barendine 

   Thijmen Alev Maria Mae Mark Cees 

 
        

Datum 
  4 

Okt. 
11 

Okt. 
18 

Okt. 
25 

Okt. 
1 

Nov. 
8 

Nov. 
         

Crèche   Lokaal 3 

   Hanneke B Hanneke J Theresa Marjolijn Marja  

   Febe Dani Ziva Zara Ron  

   Melody Lissy Iris Marley Lisa  

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

 

Week Datum Poetsploeg 
41 5-10 okt. Dirk -Ties -Els -Marjolijn 
42 12-17 okt. Jannie -Rebecca -Anneke -Jolanda -Ester 
43 19-24 okt. Maria -Nel -Elly 
44 26-31 okt. Jedidjah -Liesbet -Corina 
45 2-7 nov. Tonny -Jacqueline -Colinda 

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

GEZOCHT ! 
De poetsploeg is op zoek naar 1 persoon die de Crèche en 1 persoon die lokaal 4   

om de 5 weken (tijd: ± 30 minuten) willen poetsen. Voor meer info: Els  



 

 

 

Laat ons samen bidden  
 
U bent Uw land goedgezind geweest, HEERE,  
U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jakob. 
Psalm 85:2 HSV 
 
Bovenstaande tekst heb ik uitgekozen omdat het 4 oktober Israëlzondag is/was. 
Een dag waarop we speciaal de Here God smeken om Zijn Volk, dat Hij verkozen 
heeft te zegenen. Zo mooi om te lezen dat God het land Israël goedgezind is 
geweest en dat Hij een omkeer heeft gebracht in de gevangenschap van Jakob. 
Een ommekeer waarvan wij in de afgelopen jaren getuige mochten zijn.  
 
Wat een bevoorrechte generatie zijn wij dat wij getuige mogen zijn van de grote 
daden van de Here God! Laten we daar alsjeblieft oog voor hebben en laten we 
Gods volk liefhebben en oor hen bidden omdat het een volk is dat door God 
geliefd is.  
Laat ons voor hen bidden, niet alleen op 4 oktober, maar voortdurend! 

Henny 
 

 
Samen Beter Bouwen 
 

De planning was om dit najaar de cursus  
Samen Beter Bouwen van start te laten gaan.  
Deze voorlopig uitgesteld.  
 

Feit blijft dat we binnen onze gemeente rijk zijn aan mensen  
die specifieke gaven hebben. Daar zijn we heel blij mee, maar… deze worden lang 
niet altijd vruchtbaar gemaakt. Mede omdat we van onszelf en van elkaar soms 
nauwelijks weten hoe God ons heeft gemaakt. Paulus schetst in 1 Korintiërs 12 de 
gemeente als een Lichaam waarin ieder een unieke plaats inneemt. En waarin 
iedereen even waardevol is, ondanks de verschillen die er zijn tussen een “hand” 
en een “voet”. 
 

Daarom staat deze Parelvisser in het teken van 
talenten en dienen met deze talenten. Hieronder 
vind je een aantal verschillende bedieningen die 
we in onze gemeente hebben. Misschien helpt je 
dat om in een bediening te stappen, of in elk 
geval te kijken of het bij je past. 

 
Aanmelden voor een bediening kan bij desbetreffende of via 
secretariaat@christengemeentetholen.nl  
 



 

 

Bible-theek medewerker 
 

Als bibliothecaris van de Bible-theek houden we van boeken en van de 
mensen achter het boek. 
 
Het is een groot voorrecht om te kunnen neuzen in een hele schat aan wijsheid en 
verhalen en die dan aan te bieden aan de gemeente. Dit betekent dat we zelf 
graag lezen en vaak de korte inhoud en de recensies doornemen alvorens een 
boek in de Bible-theek te zetten. Natuurlijk gebeurt het ook wel eens dat we 
boeken weigeren, omdat we ze ongepast vinden. Het is fijn om van mensen te 
horen wat voor boek ze gelezen hebben en wat het voor hen betekent in hun 
leven. We merken vaak dat als mensen op zondag graag even een praatje willen, 
ze de rust en kalmte van het boekeneiland opzoeken.  
 
Als Bible-theek-team werken we met enkele mensen samen om ervoor te zorgen 
dat er iedere zondag iemand de Bible-theek bemant en zorgen we ervoor dat de 
boeken netjes uitgeleend en teruggebracht worden. Het is ook onze 
verantwoordelijkheid om te waken over de persoonlijke boeken van anderen in de 
gemeente. 
 
Wie met ons wil meedraaien, moet daarom echt wel de nodige discipline aan de 
dag leggen om de boeken ordelijk uit te lenen en terug in de kast te zetten. 
Een verkeerd teruggeplaatst boek is later moeilijk op te sporen. 
Heel leuk is de hele administratie rond de Bible-theek. De boeken worden ten 
huize bij Marc en Anita voorzien van stickers en kaartjes en ingeschreven in de 
boekenlijst. Op zondag worden dan de nieuwe boeken in de kasten geplaatst. 
 
Wanneer de boekenplanken vol staan, worden de oudste boeken verwijderd, 
geschrapt uit de boekenlijst en terugbezorgd aan de oorspronkelijke eigenaars. 
Via het terugbezorgen van de oude boeken komen we zo nog eens in contact met 
vroegere mensen van de gemeente. 
 
Elke maand kiezen we een opmerkelijk “boek van de maand”. 
Dus zoals je kunt opmerken, het is niet een taak waar je onmiddellijk in de 
spotlights staat, maar uiteindelijk kan je gerust enkele uurtjes per week in deze 
bediening trouwe en gezellige arbeid verrichten. 
 
Marc & Anita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tienerleiding 
Lieve gemeenteleden, 
we willen jullie kort meenemen in de 
bediening van tienerleiding in de 
gemeente, om jullie zo een beeld te 
geven wat deze inhoudt.  
 
Wij als leiding ervaren keer op keer hoe goed 
en waardevol het is om deze avonden en één 
keer per jaar een weekend te organiseren voor 
jullie en onze tieners. Ook merken we aan de 
tieners dat ze het echt super vinden om een 
eigen avond te hebben om samen te komen en 
toegerust te worden en een hoop gekke en 
ontspannende dingen te doen. Wij vinden het 
echt geweldig om te zien hoe de tieners zich 
ontwikkelen in de loop van de tijd van 
brugklassers naar jongeren met een duidelijke 
eigen mening en idee over het leven. Het is 
mooi dat we ze hier vanuit een Bijbels 
perspectief en onze ervaringen in bij mogen 
staan.   
 
Een aantal keer per jaar beginnen we de 
tieneravond samen met eten en ook dit 
onderdeel is altijd erg leuk. Want waar mag je 
nou gewoon friet van de tafel eten met de saus 
er los bij. We hebben afwisselende avonden 
waar zeker studie gegeven wordt, maar waar 
ook zeker tijd is voor gekkigheid en 
ontspanning, want het blijven per slot van 
rekening tieners die je wel uitdaging moet 
geven. Gekke drukke spellen helpen daar zeker 
bij.  
 
Wellicht denk je nu bij jezelf: dat is niets voor 
mij, want ik kan helemaal geen studie geven. 
Dat geeft helemaal niets, we hebben nu een 
goed team, waar zeker niet iedereen dezelfde 
kwaliteiten heeft. En dat is maar goed ook, 
want naast een studie geven of bidden met de 
groep of ze tot de orde roepen, zijn er nog 
veel meer taken die gedaan moeten worden.  
Wat dacht je van eten maken, alles 
klaarzetten, zorgen dat er drinken en lekkers 
is, een goed gesprek met ze voeren, interesse 
tonen in de tieners.  



 

 

Ook voor het kamp zijn helpende handen 
welkom (hiervoor hoef je niet per se leiding te 
zijn). We hebben gemerkt dat een kamp met 
veel helpende handen het voor iedereen leuker 
maakt. Helaas gaat het kamp dit jaar niet 
door, vanwege corona, maar hopelijk in 2021 
wel weer. 
 
We hopen dat je zo een beetje een idee hebt 
over wat tienerleiding zijn inhoudt. Als je er 
inhoudelijk meer over wilt weten of wil kijken 
of dit iets voor je is neem, dan contact op met 
Daniël.    
 
Groetjes van de tienerleiding 
 
                  

               
              

Koffiedienst 
 

Koffie schenken geeft een mooie 
gelegenheid om met anderen in 

contact te komen.... 😁 

Heb je moeite om op iemand af te 
stappen....???...  

Probleem opgelost.... 😀...  

Iedereen komt op jou afgestapt,  

voor een lekker bakje ☕ en/of 

thee...!!! 🎈🎈... 

 
Luciënne 
 

Geluidstechnicus 
 

Als geluidstechnicus ben je onderdeel van het aanbiddingsteam.  
Dit betekent dat je samen met het aanbiddingsteam de gemeente mag 
ondersteunen bij de aanbidding. Daarnaast ben je als technicus ook 
ondersteunend voor het aanbiddingsteam.  
Je zorgt ervoor dat zij zo optimaal mogelijk 
kunnen spelen en zingen.  
 
Dit doe je door het geluid goed in te stellen. 
Daarbij moet je proberen om zoveel mogelijk 
tegemoet te komen aan de wensen van de 
muzikanten, maar ook rekening houden met 
het geluid in de zaal.  



 

 

Tijdens de zangdienst blijf je actief meedoen met het aanbiddingsteam, door 
iemand die een tweede stem zingt, of bijvoorbeeld een solo speelt, net boven de 
rest uit te laten komen wat volume betreft. Zo blijf je dus ook tijdens de 
zangdienst betrokken bij het maken van de muziek.   
 
Vind je het leuk om in een team te werken, en vind je het een leuke uitdaging 
om te zorgen dat het geluid van de (zang)dienst zo goed mogelijk overkomt, dan 
is het misschien leuk om eens te komen kijken bij de techniekbalie.  
De hoeveelheid aan knopjes kan overweldigend overkomen, maar dat is heel goed 
te leren. 

Olivier  

Crèche 
 

Waarom crèche-leidster? 
Al zolang ik me kan herinneren heb ik geroepen dat ik -juf- wil worden. 

...en dat ben ik ook geworden 🥰 héérlijk om met kinderen te werken! 

 
Ik ben getrouwd met Paul en hebben drie 
kinderen gekregen. Toen wij lid werden van 
deze gemeente, vond onze jongste het best 
wel een beetje “eng” om helemaal alleen naar 
de crèche te gaan, dus bleef ik bij haar. 
1    dat stelde haar gerust, 
2    en bleef het rustig in de zaal, zodat  
      iedereen de preek goed kon volgen. 
 
Op een gegeven moment was het niet meer 
nodig, want ze voelde zich er veilig. 
Ik had er ook mijn draai gevonden en ben het 
gaan invullen, als crècheleidster. 
 

Dit gun ik ieder kind ...een veilig plekje om te spelen .... 
en gun ik elke ouder ...de gelegenheid om met een gerust hart naar het 
woord van God te luisteren. 
 
Bovendien: “Wie een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij”  
Mattheus 18:5....wat wil je nog meer! 
 
Hanneke B. Opgeven kan bij Marjolijn.  
 

Parelkidsleiding 
 
Op een leuke, creatieve manier Gods Woord doorgeven aan de jonge generatie, 
dat is pas een uitdaging, durf jij die aan de te gaan?  
Samen op avontuur en op zoek naar God met kinderen tussen 4 en 12 jaar. Dit 
bouwt niet alleen de kinderen op, maar in de 1e plaats jouw relatie met God. 



 

 

Je geestelijke gaven  
 
En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt.  
(1 Kor.12:1)  

God heeft ons allemaal een passie gegeven. Paulus zegt zelfs dat God ons de 
mogelijkheid gegeven heeft een passie te hebben om Hem te dienen. We 
kunnen op die manier het maximale resultaat en de maximale voldoening 
behalen, voor God en onszelf. Citaat van Bruce Emmert. 
 
Stel, je bent net verhuisd en een vriend van je komt langs om je een cadeau te 
overhandigen als felicitatie voor je nieuwe woning. "Voor jou", zegt hij. Je bedankt 
hem en begint vervolgens het cadeau uit te pakken. Dit is toch wat we allemaal 
graag zouden willen doen? We zijn toch nieuwsgierig naar de inhoud van het 
pakpapier? Maar waarom hebben dan zoveel christenen de geestelijke gaven die 
God hen heeft gegeven, nog niet ontdekt? Vaak weten we niet eens dat God ons 
geestelijke gaven gegeven heeft. Hoe kunnen we Hem dienen als we niet eens 
weten waarmee? Het is frappant dat in elke kerk talloze mensen zitten wiens 
gezicht in één groot vraagteken verandert als je informeert welke geestelijke gaven 
ze hebben ontvangen. Dat probleem doet zich wereldwijd voor.  
 
Misschien heb je moeite met het begrip geestelijke gaven of vind je het een lastig 
onderwerp. Je zult merken dat wanneer je de tijd neemt te ontdekken welke gaven 
God in je gelegd heeft, dit 
helemaal niet zo 
mysterieus is. Ze liggen 
juist klaar om gebruikt te 
gaan worden. Paulus 
schreef in zijn brief aan 
de Korintiërs al dat we er 
alleen maar wat uitleg 
over moeten krijgen.  
 

Geestelijke gaven begrijpen  
Geestelijke gaven zijn niet hetzelfde als natuurlijke talenten. Hoewel ze allebei 
door God gegeven zijn, dienen ze een ander doel. Onze talenten zijn aangeboren 
en helpen ons dingen te doen. Veel mensen verdienen met hun talenten hun 
boterham. Geestelijke gaven zijn gegeven om Gods liefde te laten zien en zijn 
gemeente op te bouwen. Talenten krijg je bij je geboorte, geestelijke gaven 
ontvang je bij je wedergeboorte. Petrus legt uit: "Laat ieder van u de gave die hij 
van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het 
goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt." (1 Petrus 4:10)  
 
We zijn allemaal uniek. Daarom is het zo belangrijk je geestelijke gaven en Gods 
bedoeling ermee, helder voor ogen te hebben. We hebben ze gekregen om anderen 
mee te dienen, niet om er persoonlijk profijt van te hebben. De Heilige Geest - die 
in je woont zodra je christen wordt - geeft je de kracht om je gaven te gebruiken. 
God wil onze gaven op een speciale manier inzetten, dus is het essentieel om Zijn 
leiding hierin te vragen. Geestelijke gaven en talenten hebben gemeen dat we ze 

Onze talenten zijn aangeboren, 

geestelijke gaven zijn gegeven. 

Talenten krijg je bij je geboorte, 

geestelijke gaven ontvang je bij 

je wedergeboorte.  



 

 

moeten ontdekken om ze te 
kunnen gebruiken. Mensen die 
dienstbaar zijn op gebieden 
waarvoor ze geen gaven ontvangen 
hebben, zullen, net als mensen die 
werk doen wat niet bij hen past, 
op termijn gefrustreerd raken. Net als met talenten kun je ook met geestelijke 
gaven 'carrière' maken.  
 
Sandy hield altijd al van kinderen, maar ze bleef tot haar grote verdriet kinderloos 
tijdens haar huwelijk. Uiteindelijk begon zich af te vragen of God haar ooit kinderen 
in haar leven zou schenken. Toen ze voor het eerst iets over geestelijke gaven 
hoorde, besefte ze dat God haar al naar de juiste plek had gebracht: ze was actief 
in het kinderwerk van haar gemeente. "Wat geweldig om te ontdekken dat mijn 
hart lag op de plek waar ik al actief was. Ik leef als het ware voor kinderen en 
geniet ervan mijn gave van onderwijs te gebruiken om hen over God te leren. Nooit 
eerder stroomde Gods liefde zo door me heen."  
 

Dienen met jouw gave  
Wij dienen God met de gaven die Hij ons geeft. Zijn Geest doet het echte werk 
door ons heen en wij ontvangen vreugde. Daarbij wordt het lichaam van Christus  
versterkt. God heeft ons uniek gemaakt en ieder van ons een speciaal doel gegeven. 
Het mooie is dat de gaven die Hij ons geeft daar precies bij aansluiten. Welke gaven 
heeft God jou gegeven? Heb je de cursus Samen Beter Bouwen, of een gaventest 
gedaan? Geen nood, volgend jaar wordt hij in deze gemeente weer gegeven.  
 
Uit de Bijbel kunnen we 23 geestelijke gaven afleiden.  
-Apostelschap -Barmhartigheid -Bemoediging -Bestuur -Creatieve Communicatie  
-Evangelisatie -Onderscheid -Geloof -Genezen -Gastvrijheid -Geven -Herderschap  
-Helpen/ Dienen -Spreken in tongen -Kennis -Leiderschap -Onderwijzen – 
-Profeteren -Vakmanschap -Vertalen van tongentaal -Voorbede -Wijsheid en  
 Wonderen.  
Door de Samen Beter Bouwen cursus te volgen kun je ontdekken welke gaven Hij 
jou heeft gegeven om deze voor Hem te gebruiken. Meer informatie over de cursus 
volgt in de eerste helft van 2021. 
 
Jij kunt tot een zegen zijn in en voor Gods gezin (daarom heeft God je je gaven 
gegeven) door een actief gemeentelid te worden. Je hebt daarbij wel de 
gemeenschap met andere gelovigen nodig. Wanneer je dit leest en nog niet weet 
welke geestesgaven je hebt ontvangen, loop dan gewoon eens mee met 
verschillende activiteiten in de gemeente. Als volgeling van Jezus kun je veel 

voldoening halen uit 
actieve betrokkenheid. 
Op deze manier heb je de 
kans om te ontdekken 
welke taken bij je passen 
en waar je plezier aan 
beleeft.  

 
  

Mensen die werk doen wat 

niet bij hen past, zullen op 

termijn gefrustreerd raken 

Geestelijke gaven zijn gegeven 

om Gods liefde te laten zien en 

zijn gemeente op te bouwen.  



 

 

Maak het praktisch  
Misschien denk je wel dat je het 
lichaam van Christus, de gemeente,  
pas kunt gaan dienen wanneer je 
exact weet wat je gaven zijn. Door 
het volgen van de cursus Samen Beter 
Bouwen, kun je dat ontdekken. Maar dat is echt niet de enige mogelijkheid om te 
starten. Velen hebben hun gaven ontdekt door gewoon aan de slag te gaan.  
 
We hebben je enkele suggesties gegeven en willen je nu aanmoedigen om een stap 
te zetten om te ontdekken waar en hoe je kunt dienen. Misschien dien je de 
gemeente al. Stel jezelf dan de vraag of dat wat je doet, overeenkomt met je 
profiel. Wees niet bang iets nieuws te proberen om te ontdekken waar God jouw 
licht wil laten schijnen.  
Geestelijke gaven verslijten nooit. Je kunt ze meestal wel versterken en 
ontwikkelen. Je kunt seminars bijwonen, cursussen volgen of op andere manieren 
nieuwe vaardigheden aanleren. Probeer, wat je gave of gaven ook mogen zijn, 
manieren te vinden om ze te laten groeien.  
 
Je zult vrijheid en voldoening ervaren wanneer je met je gaven God kunt dienen. 
Jij bent uniek en dat wordt het best zichtbaar in je persoonlijke profiel, waar de 
gaven een belangrijk onderdeel van uit maken. Door ze te gebruiken zoals God ze 
bedoeld heeft versterk je het lichaam van Christus en ben je een zegen voor God 
en je naaste.  
 

Liefde 
Het is essentieel om je gaven vanuit liefde te gebruiken. God is liefde (1 Joh. 4:8). 
Onze belangrijkste taak is iets van God te laten zien aan een wereld in nood. Alles 
wat Paulus over gaven schrijft, wordt gevolgd door een tekstgedeelte dat gaat over 
Gods liefde. Door ons onze gaven te geven, wil God Zijn liefde voor deze wereld 
etaleren. Wij zijn als het ware Gods handen en voeten hier op aarde. We hebben 
tot nu toe vastgesteld dat God je in principe niet wil inzetten op een manier die 
niet bij je unieke gaven past. Hij zal aan de long niet vragen om ons bloed te gaan 
rondpompen, net zomin als dat het hart de opdracht zou krijgen om voortaan te 
ademen. Maar dat neemt niet weg dat wij op elk moment bereid moeten zijn om 
uit te voeren wat Hij vraagt. Hij is groot en almachtig en zal nooit meer van ons 
vragen dan we -met zijn hulp- aankunnen.  
 
Begint het vuurtje in je hart al een beetje te branden?  
God wil niets liever dan dat je Zijn gaven goed gebruikt en inzet.  
Zorg dat je niet voorbijgaat aan Zijn plaatje voor jouw toekomst.  
Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?  
Waar op deze wereld wil jij het verschil maken? 
  

Overgenomen uit ‘Zoals jij is er maar één!’ Erik Rees 
 

Er is maar één vereiste 

om door God gebruikt te 

worden: beschikbaar zijn. 



 

 

Erediensten Oesterschelp  
 

Kerk-zijn in een anderhalve-meter-setting is echt een andere beleving dan dat we 
gewend zijn. Er is een en ander om rekening mee te houden. Maar als we dat 
respecteren mogen we vooral verheugd zijn over het feit dat we nog steeds 
samen kunnen komen rond het evangelie van Jezus Christus. 

 
   

Waar houd ik rekening mee 
 
➢ 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. 

➢ Ga thuis nog even naar het toilet voor je naar de dienst komt. 

➢ Er is één ingang en één uitgang voor de volwassenen en crèche (lokaal 3) en 

één aparte in/uitgang voor de Parelkids. 

➢ Parelkids gebruiken een eigen ingang (nooduitgang lokaal 5) en gaan 

meteen naar hun eigen lokaal bij aankomst.  

➢ Heel de Oesterschelp is voorzien van een ventilatiesysteem dat altijd 

aanstaat. 

➢ We laten alle deuren open, zodat deurklinken zo min mogelijk worden 

gebruikt.  

➢ Bij binnenkomst worden je eerst een paar corona gezondheid check vragen 

gesteld en mag je bij OK je handen desinfecteren. 

➢ Hierna wacht je op anderhalve meter afstand van elkaar (gezinnen bij elkaar) 

en krijg je door de koster in de zaal een plaats toegewezen.  

➢ Je jas hang je over je stoel. 

➢ De afstand tussen mensen/gezinnen is 3 lege stoelen en 1½ meter tussen de 

rijen. Het is belangrijk dat je je veilig voelt en gelegenheid hebt om ‘veilig’ 

te praten. 

➢ We zingen maximaal 20 minuten en bij goed weer het slotlied buiten. 

➢ Na afloop verlaten we rij voor rij de zaal op aanwijzingen van de koster.   

➢ Er is een collectemogelijkheid bij de uitgang van de zaal en via Givt kun je 

geven op locatie.  

➢ We drinken bij goed weer na afloop buiten koffie en thee. Bij regen niet. 

➢ De Parelkids worden na afloop naar de uitgang van de grote zaal gebracht. 

➢ Houd je ook na de dienst aan de aangegeven looproutes en in en uitgang. 

 

Fijn dat je meehelpt! 
 
Er is een Covid-19 werkgroep. Deze voert uit en geeft invulling aan bovenstaande 
punten. Deze werkgroep bestaat uit Cecilia, Sandra, Els en Adrian & Maria en 
Hermen. 
Voor eventuele vragen kun je altijd bij een van hen terecht. 



 

 

Aanmelden via Eventbrite: 
 

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

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

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

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

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

welkom bent. 
 

5. Kun je onverhoopt toch niet komen, ANNULEER dan zodat 
anderen de gelegenheid krijgen jou plaats in te nemen: klik 
onderaan de bevestigingsmail op “jouw bestelling online bekijken 
en beheren”, en klik op “bestelling annuleren” en bevestig 

 
6. VOL? Zet jezelf op de WACHTLIJST, zodat we eventueel kunnen 

schuiven met mensen die vaker in de dienst komen. We 
communiceren hierover via je opgegeven mailadres. 

 
7. Voor vragen bel of app 06-11124907 (Maria) of mail naar dit 

adres: secreatriaat@christengemeentetholen.nl 
 
Dan nog wat regels: 

• Behoor je niet tot hetzelfde huishouden? Meld je dan apart aan. 
Alleen mensen uit hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten, 
ook als je samen in dezelfde auto bent gekomen, dat zijn nu 
eenmaal de opgegeven regels van de regering. 

• We drinken na afloop van de dienst BUITEN koffie en thee (bij 
regen niet) dus neem je jas mee.  

• Hang deze bij binnenkomt over je stoel. 
• Blijven je kinderen in de dienst i.p.v. naar de Parelkids, meld ze 

dan ook aan. 
• Aanmelden/registreren kan op zaterdag tot 18.00 uur 
• Parelkids zijn elke zondag welkom in hun eigen lokaal, entree is 

langs de nooduitgang van lokaal 5 


