
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Christengemeente Tholen 

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

christengemeentetholen.nl 
 

Doel van De Parelvisser is geestelijke opbouw bevorderen en de boodschap van het 
evangelie van Jezus Christus bekend te maken waarbij als grondslag geldt; 

Gods onfeilbaar Woord zoals geopenbaard in de gehele Bijbel. 

Uitgave september 2020 

 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 4 oktober 2020. Daarom verzoeken wij u 
vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 27 september voor de maand 
oktober in te leveren bij 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 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 

mailto:secretariaat@christengemeentetholen.nl


 

 

Inhoud Parelvisser 
 

Gemeentezijn in corona-tijd 

Erediensten september 

SAMEN 

Agenda september 

Roosters september 

TIENERS & JEUGD  

Samen Beter Bouwen 

Ruiltafel 

Laat ons samen bidden 

Eredienst regels Oesterschelp 

Aanmelden via Eventbrite, hoe? 

 



 

 

 



 

 

Erediensten  
 

De eredienst op zondag vind 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.  
 

 

 Eredienst  aanvang 10.00 uur (vooraf aanmelden via de link)   
 

  Spreker & link      
 

 06-09 Dirk Lemmens    Maaltijd van de Heer                                                                        

https://www.eventbrite.com/e/eredienst-6-september-2020-tickets-111603936378       

 13-09  Adranik Geworgjan        
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-13-september-2020-116229779399  

20-09  André Wisse         

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-20-september-2020-117377040889  

27-09 Ad van der Wiel     

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-27-september-2020-117377464155  

04-10 André Wisse    Maaltijd van de Heer 

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

11-10 Willem Wouters      

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

          

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

Opnamen prediking 
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.eventbrite.com/e/eredienst-6-september-2020-tickets-111603936378
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-13-september-2020-116229779399
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-20-september-2020-117377040889
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-27-september-2020-117377464155
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-4-oktober-2020-maaltijd-van-de-heer-117378487215
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-11-oktober-2020-119050684803


 

 

Samen 
 
Het coronavirus is nu al een halfjaar in ons land, in de samenleving, in onze levens. 
En het beïnvloedt bijna alles wat we doen. Het beïnvloedt ook de manier waarop 
we gemeente zijn en onze samenkomsten vormgeven. 
 
De eerste weken en maanden liep ik met een groot gat in mijn hart rond. Wat miste 
ik de zondagse samenkomsten enórm! Maar ook de bidstonden, de huisgroep, het 
oefenen met het aanbiddingsteam… Ik miste de gemeenschap met elkaar en het 
samen voor Gods troon komen.  
 

Samen 
Dat woord heeft voor mij een heel nieuwe betekenis gekregen. Nooit eerder heb ik 
beseft hoeveel behoefte ik heb aan mensen. En hoe heerlijk – en belangrijk! – het 
is om dingen sámen te doen en te beleven. 
 
Sinds juni mogen we eindelijk weer samenkomen in de Oesterschelp. Er zijn weer 
bidstonden, er zijn weer huisgroepen, er zijn weer diensten waar mensen aanwezig 
mogen zijn! Ik heb er geen woorden voor om te omschrijven hoe dat was en is. 

 
Volgeboekt 

Onze diensten zijn bijna iedere zondag ‘volgeboekt’. Dat klinkt geweldig he 😊. 

Dat ís ook geweldig, maar tegelijkertijd betekent dat dat we met ‘slechts’ 45 
mensen in de grote zaal zijn. Samen met iedereen die een taak heeft die zondag 
maakt het dat we met zo’n 60 mensen zijn. 
 
60 mensen. In plaats van… 160 mensen? Ik weet niet precies hoeveel gevulde 
stoelen we per week hadden. Al een halfjaar hebben we niet als voltallige 
gemeente samen kunnen komen. Hebben we niet met elkaar ‘het dak eraf kunnen 
zingen’, zoals ik zo graag doe . Maar hebben we ook elkaar niet met z’n allen 
gezien. Ons kringetje mensen is veel beperkter geworden. 

 
Ik mis dat ‘samen’! 
En ik hoop en bid dat jij dat ook mist! En ik hoop zó dat je naar de dienst komt als 
je nog niet geweest bent! We nemen álle voorzorgsmaatregelen. Het is veilig om 
op deze manier bij elkaar te komen. Veiliger dan naar de supermarkt gaan. Als je 
wilt weten wat er allemaal gedaan wordt aan veiligheid, kun je het lezen in de 
mails van Maria of contact opnemen met één van de mensen van de covid-
werkgroep. 
 

Kom alsjeblieft! 
Laat je leven niet overheerst worden door angst. En ook niet door gemakzucht. 
Want ja, het is best relaxt om zondag in je pyjama lekker voor de buis te kijken 
naar onze dienst of die van een andere kerk. Je kunt meezingen met liedjes en je 
krijgt een goede boodschap mee. Maar het is niet samen. Je mist de gemeenschap 
met andere gemeenteleden en je mist het samen voor Gods troon komen, samen 
zingen, samen luisteren, samen bidden, samen koffiedrinken, samen napraten, 
samen zijn. 
 
Het is mijn gebed en hoop dat er zóveel aanmeldingen komen voor de diensten dat 
we creatieve oplossingen moeten gaan zoeken.  
 
 
Jessica  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 15 & 29 september om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 
10.00 uur. Info: Vooraf aanmelden bij Rebecca 

 Tiener avond 
Zaterdag 12 & 26 september is het tieneravond 

 Jeugd avond 

Zaterdag 12 & 19 september & 3 oktober is het jeugdavond 

 Huisgroepen 
Komen samen in week 37 (7-11 sept.) & 39 (21-25 sept)  

 Fundament studie  
Interesse? Neem dan contact op met Paul  

 Bijbel studie  

Op donderdag 17 september & 1 oktober om 19.15 u inloop met koffie en thee, 
aanvang 19.30 uur. De studie, gegeven door Dirk, duurt tot ± 21.00 uur. 
Vooraf aanmelden bij Els 

 creamiddag 
Op woensdag 30 september 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 20 september VOP voor alle brugklassers 
 

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

Agenda september 



 

 

 

 

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

 

Week Datum Poetsploeg 
34 7-12 sept. Jannie -Rebecca -Anneke -Jolanda 
38 14-19 sept. Adrian -Maria -Nel -Elly 
39 21-26 sept. Jedidjah -Liesbet -Corina 
40 28-9 / 3 okt. Tonny -Jacqueline -Angelique 
41 5-10 okt. Dirk -Ties -Els-Marjolijn 

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

GEZOCHT ! 
De poetsploeg is op zoek naar 2 personen die om de 5 weken de Crèche   

(tijd: ± 30 minuten) willen poetsen. Voor meer info: Els  

Rooster                                                    & crèche 
 

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

Datum 
  6 

Sept. 
13 

Sept. 
20 

Sept. 
27 

Sept. 
4 

Okt. 
11 

Okt. 

   Maaltijd  
van de Heer 

  
 Maaltijd  

van de Heer 
 

   Groep 1 t/m 4 samen in Lokaal 4 

Groep 1-2-3-4   Iza Renske Luka Margaret Thijmen Sandra 

   Anneke Jedidja Shannon Eline Jannie Silvia 

   Rachel Bram Topagna Febe Ruben Arjon 

   Sara 
     

Les:  

 11. Gods 
belofte voor 

Abram 
Genesis  
12:1-9;  
15:1-6 

12. Hagar  
en Ismaël 
Genesis  
16:1-16 

 

13. Isaak 
wordt 

geboren 
Genesis  
18:1-15; 
21:1-7 

14. Isaak en 
Rebekka 
Genesis  

24:42-53,  
62-67 

 

15. Gods 
belofte aan 

Abraham 
 en Isaak 
 Psalm  

105:1-11 

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

 
         

Datum 
  6 

Sept. 
13 

Sept. 
20 

Sept. 
27 

Sept. 
4 

Okt. 
11 

Okt. 

 
  Maaltijd  

van de Heer 
  

 Maaltijd  
van de Heer 

 

   Groep 5 t/m 8 samen in Lokaal 5 

Groep 5-6-7-8   Lies Rudi Marco Barendine Selina Lies 

   Alev Mae Mark Cees Angelique Alev 

 
  

      

Datum 
  6 

Sept. 
13 

Sept. 
20 

Sept. 
27 

Sept. 
4 

Okt. 
11 

Okt. 

         

   Lokaal 3 

Crèche   Hanneke J Marjolijn Marja Wendy Hanneke B Hanneke J 

   Dani Jelle Ron Jet Febe Dani 

   Ziva Iris Lisa Christy Melody Lissy 



 

 

 

TIENERS & JEUGD 
Er zijn in de Oesterschelp tiener- en jeugdavonden en deze waren altijd op 
dezelfde dag. Echter door het corona virus hebben beide groepen de grote zaal 
nodig om de afstand tussen de leiding en tieners/jeugd en als leiding onderling te 
kunnen waarborgen. In de overige ruimtes kan dit niet. Vandaar dat we als jeugd 
en tienerleiding helaas het besluit hebben moeten nemen om de avonden aan te 
passen. Dit betekent dat er tot de kerst niets verandert voor de TIENERS, deze 
blijven gewoon in de oneven weken. Na de kerst zullen we echter naar de even 
weken gaan. Voor de jeugd zal dit precies andersom het geval zijn, die gaan tot 
de kerst naar de even weken en na de kerst naar de oneven weken.  
Zie hieronder de juiste data van deze maand voor de TIENERS & JEUGD. 

 
We beseffen dat dit voor gezinnen met zowel tieners als jeugd erg vervelend is, 
onze excuses voor het ongemak. Wel zijn we erg blij dat het op deze manier toch 
allemaal door kan gaan. Mocht de situatie in de loop van de tijd zo veranderen 
dat we weer tegelijk in de Oesterschelp kunnen dan zullen we er alles aan doen 
om weer gelijk te gaan lopen. 
 
Mochten er vragen zijn n.a.v. dit bericht dan horen we dat graag en kun je 
contact opnemen met Daniël  
 
Groetjes, van de tienerleiding 
 

TIENERS & JEUGD 
 

Wist je dat…  
• als je 15 bent gezellig elke 2 weken naar de jeugd avonden mag. 

• we afwisselend studie en ontspanning avonden hebben. 

• dit om de week op zaterdag avond in de grote zaal van de Oesterschelp 
is van half 8 tot 10 uur 

• er op dit moment zo’n 25 jeugdige zijn uitgenodigd en we zaterdag zijn 
gestart met een Laser game in de buurt van Tholen. 

• we ook nog bonte avond krijgen en gaan leren sushi  maken  

• deze activiteiten door de jeugdige zelf zijn bedacht  

• ze ook een aantal studies bv. muziek, mental health/depressie, relatie 
met God door hun zelf zijn bedacht. 

• wij er enorm naar uit zien, en jullie gebeden nodig hebben om dit te 
kunnen doen 

• we ook nog mensen zoeken om mee te helpen, gezien we maar met 4 
leiding zijn  

 
Liefs van de jeugdleiding, Barendine & Cees, Nel en Sandra H 

TIENERS   JEUGD   

37 12-Sep-20 Oesterschelp 37 12-sep-20 Meulvliet 

39 26-Sep-20 Oesterschelp 38 19-sep-20 Oesterschelp 

41 10-Oct-20 Oesterschelp 40 3-okt-20 Oesterschelp 



 

 

“Samen Beter Bouwen” 
 

Dit najaar willen we net als vorig jaar de cursus  
Samen Beter Bouwen van start laten gaan. Misschien  
klinkt deze naam je nog niet zo bekend in de oren.  
Daarom willen we je graag vooraf wat informatie geven.  
 
Binnen onze gemeente zijn we rijk 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”. 
 
De cursus Samen Beter Bouwen is een hulpmiddel om te ontdekken wat de unieke 
kenmerken van ieder persoonlijk zijn. En om te onderzoeken hoe we die het beste 
kunnen gebruiken binnen onze persoonlijke situatie en beschikbare tijd.  
Zo kan SBB een bijdrage leveren aan gavengericht werken in de gemeente. 
Gedurende de vijf bijeenkomsten zullen we aan de hand van de Bijbel meer zicht 
krijgen op de manier waarop de kerkelijke gemeente functioneert. Maar ook wat 
onze betrokkenheid en onze rol is of zou kunnen zijn in het geheel. Met behulp van 
enkele testjes zullen we ook ontdekken wat ons eigen interessegebied, onze 
ervaringen, onze geestesgave(n) en onze stijl van werken is.  
 
Naast een gedeelte waarin gedoceerd wordt, is er iedere avond ook tijd ingeruimd 
om in kleine groepjes door te praten. De cursus is niet bedoeld voor een specifieke 
groep mensen in de gemeente, maar interessant en toepasbaar voor ieder die wil 
groeien in zijn geloof. De ene avond bouwt op de andere voort; het is dus de 
bedoeling dat je alle vijf de avonden aanwezig bent wanneer je je hiervoor 
aanmeldt. 
 
Te zijner tijd ontvang je nog meer informatie van ons, maar we zouden je willen 
aanmoedigen om de volgende donderdagen alvast te reserveren in je agenda: 
1 oktober 
15 oktober 
29 oktober 
12 november 
26 november 
10 december  
(inclusief reserve datum) 

Om 19.30 uur inloop  
met koffie,  
aanvang is 19.45 uur. 
 
 
 

Aanmelden kan via secretariaat@christengemeentetholen.nl  



 

 

 
 
 
 

RUILTAFEL 
 

Zoveel leuke spulletjes, handige, maar ook mooie, 
waar ik eigenlijk niks meer mee doe.  
Ze staan op zolder stoffig te worden,  

of ik kom ze telkens tegen in  
mijn keukenla die altijd te vol ligt…. 

 

HERKENBAAR? 
 

Daar hebben enkele vrouwen in onze gemeente een oplossing voor bedacht! 
De ruiltafel. 

Deze spulletjes die ik ‘over’ heb leg ik in de gemeente op onze ‘ruiltafel’. 
De balie in het boekeneiland is beschikbaar voor al deze spulletjes. 

En ik kijk meteen ff of er iets tussen ligt wat ik wel mooi of handig vind en  
waar ik wel wat mee zou doen, ruilen dus. 

 
Zijn het grote spullen? Maak er dan een foto van, print deze uit en leg die op de 

tafel met je gegevens erbij. 
Spulletjes kun je er op zondag NA DE DIENST wegleggen of doordeweeks als er 
activiteiten in de gemeente zijn. Die activiteiten vind je in deze Parelvisser. 

 
 

RUILEN DOE JE SAMEN! 

 
 

Let op de 1½ meter en  
respecteer de looproutes! 

 
 
 
 



 

 

Laat ons samen bidden  
 
Mattheüs 16:24 HTB 
Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet  
belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen." 
 
Vinden jullie dat soms ook zo moeilijk?  
Jezelf niet belangrijk vinden?  Ik wel moet ik eerlijk zeggen.  
Ik vind het prettig als mensen naar me luisteren als ik wat zeg en me niet 
negeren. Ik vind het fijn om te merken dat mensen graag bij me zijn.  
Ik vind het fijn om te merken dat ik nodig ben in bepaalde situaties.  
 
En nu zegt Jezus in deze tekst dat ik me naar al deze dingen niet moet 
uitstrekken, maar dat ik doodgewoon Hem moet volgen.  
Eigenlijk zegt Hij zelfs, al die dingen zijn wel prettig en Mij volgen zorgt voor 
moeilijkheden. (Je kruis dragen betekent immers onderweg zijn naar je dood!)  
Toch als we volgingen van Jezus willen zijn is dat de enige mogelijkheid.  
Zonder ons kruis te dragen komen we nooit in Zijn gemeenschap,  
komen we nooit bij Hem!  
 
Dat is geen kleinigheid. Daar heb ik hulp bij nodig. Ik kan het niet alleen.  
Dan moet ik me uitstrekken naar Hem de Gever van het geloof.  
Hij geeft het geloof en Hij geeft ons dat we dat geloof zullen dragen door het 
kruis te dragen en Hem te volgen.  
 

Wat heeft dat dan te doen met samen bidden?  

Heel eenvoudig... Zonder gebed komen we er niet... 
Persoonlijk gebed... Maar ook het gezamenlijk gebed.  
We hebben het zo hard nodig. We hebben elkaar zo hard nodig!  

Henny 



 

 

Erediensten Oesterschelp (aangepast) 
 

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 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 (oude hoofdingang) 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. 

 
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 oude hoofdingang 

http://www.christengemeentetholen.nl/

