
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 september 2019 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 6 oktober 2019. Daarom verzoeken wij u 
vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 29 september 2019 voor de 
maand oktober 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 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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Ontmoeting in de Tien Geboden  
Tekst: Arie-Jan Mulder  -de Uitdaging 
 
Toen sprak God deze woorden: "Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 
slavernij, heeft bevrijd" (Exodus 20:1,2).  
 
God heeft zijn volk bevrijd uit de slavernij en gaat hen onderwijzen hoe het leven 
van een verlost volk eruit ziet. We noemen dit Bijbelgedeelte meestal 'de Tien 
Geboden'. Dat is eigenlijk een beetje vreemd, want het zijn feitelijk geen  
geboden. De joodse traditie heeft het dan ook terecht over 'de Tien Woorden'. Het 
eerste dat God hier zegt is bijvoorbeeld een aan-bod en geen ge-bod. Dit is hoe 
God zichzelf voorstelt aan zijn volk bij hun eerste 'ontmoeting' in de woestijn. En 
dat doet Hij met woorden van liefde, van relatie: "je staat hier als  
vrij mens, en Ik ben die God' die dat gedaan heeft, jouw liefdevolle redder". Dat 
zet de toon voor wat volgt. Alles wat daarna nog gezegd wordt, is een uitvloeisel 
van de bevrijdende boodschap van deze eerste woorden. Dit is een liefdevolle  
ontmoeting, geen dwangbevel!  
 
Hoe komt het dan dat wij dit als een strenge toespraak zijn gaan opvatten? Ik denk 
dat daar twee oorzaken voor zijn. De ene zit in de tekst zelf en de andere in onze 
eigen manier van denken.  
 
Om te beginnen met de tekst: in de oude vertalingen staat vervolgens: "gij zult 
niet... , gij zult niet. .. ". Wij horen daarin een verbod: je mag dit of dat niet doen. 
Maar dat staat er niet. We moeten het gewoon letterlijk lezen: als God jouw God 
is, en jou bevrijd heeft, dan ben je dankbaar en dan houd je van hem,  
en dat verandert je gedrag. Deze vorm van het Hebreeuwse werkwoord zou zelfs 
vertaald kunnen worden met 'willen'. God heeft jou bevrijd en dan wil je niet meer 
stelen, doodslaan en al dat soort dingen. Je bent namelijk van binnen veranderd. 
Het is de ontmoeting met God die maakt dat je geen verkeerde dingen meer wilt 
doen!  
 
Daarnaast is er ook nog iets in onszelf dat er toe leidt dat wij de Tien Woorden 
eerder als geboden dan als een liefdesverklaring lezen. En dat heeft ermee te 
maken dat wij sinds de zondeval angstige en onzekere wezens geworden zijn. En 
daarom proberen we onszelf voortdurend te beschermen en zoeken we naar 
veiligheid. Dat doen we in iedere situatie en in al onze relaties, zelfs in onze relatie 
met God. En als er iets is dat ons een veilig gevoel geeft, dan is dat  
duidelijkheid. We willen weten waar we aan toe zijn.  
 
Een fraai voorbeeld daarvan zag ik eens in de krant, in een artikel over  
klederdracht in 5taphorst, en hoe jonge mensen daarmee omgingen. "Wij willen 
vrij zijn", zeiden ze, "en zelf kiezen wat voor kleren we aantrekken. Dat hoeft onze 
omgeving niet voor ons te bepalen." Daar zit wel wat in natuurlijk. Maar bij het 
artikel stond een foto, en daar moest ik erg om lachen. Je zag daarop een aantal 
meisjes en het onderschrift luidde: "Voor deze meiden geen klederdracht".  
Nee, inderdaad, ze droegen geen klassieke klederdracht. Maar ze hadden wel 
allemaal dezelfde spijkerrok, dezelfde laarzen, dezelfde haardracht en erg 
vergelijkbare shirtjes. Dat vond ik veelzeggend.  



 

 

 
 
 
 
Ze hadden zich losgemaakt van de oude kledingregels en nu dachten ze vrij te zijn. 
Maar ze hadden voor zichzelf direct weer nieuwe regels en een nieuwe klederdracht 
ingesteld, gewoon omdat wij mensen daar nu eenmaal behoefte aan  
hebben. 

 
Maar God begint niet over regels, maar over liefde. God is in ons leven gekomen en 
daarom willen we uit dankbaarheid en uit liefde sommige dingen niet meer doen, 
en andere' juist wel. God vraagt niet om het volgen van regels, maar om  
liefde. God wil de mens ontmoeten en dan mag de mens ontmoeten, stoppen met 
moeten, stoppen met slaaf zijn. God bevrijdt ons van zonde maar ook van de regels 
die wij onszelf opleggen, uit een misplaatste angst om het verkeerd te doen. Liefde 
is de nieuwe en enige regel in ons leven met God. Zoals kerkvader Augustinus lang 
geleden al zei: "Heb lief en doe wat je wilt".  
Als liefde de filter is voor ons denken en ons doen, dan willen we de ander geen 
kwaad meer doen. Daar hebben we dan geen regel en geen 'moeten' meer voor 
nodig. Wat een bevrijdende ontmoeting! 
 
 
 
 

Be the light 
 

He t z i chtba re  bewi j s  van j e chr i s t en  z i jn  i s  j e  ged rag .  Vee l  mensen doen 
goede daden maar he bben geen ge loo f i n Jezus Ch r i s tus .  Ande ren b eweren 
ge loof t e h ebben ,  maar p roducere n ze lden goede daden . Een t eko rt aan ge loof 
of he t  j u i s t e gedrag za l  e e n schande  z i jn wannee r Ch r i s tus t e rugkee r t .   
Omdat  echt  ge loof a l t i jd  re su l t e e r t  i n goede  daden ,  z i j n degenen d i e  bewe ren 
dat ze ge loof he bben en consequent doen wat  j u i s t  i s ,  ware  ge lov i gen .  Goede  
daden kunnen geen redd i ng voo rtbr engen ,  maar ze z i jn he t  noodzake l i jk  
bewi j s dat  ge loof echt aanwez ig i s .  
 
 

God vraagt niet om 
het volgen van regels, 

maar om liefde. 



 

 

“Samen Beter Bouwen” 
 

Deze maand zal in onze gemeente de cursus  
Samen Beter Bouwen van start gaan.  

Meldt je nu aan! 
Via: secretariaat@christengemeentetholen.nl i.v.m. bestellen materialen  

Start cursus: 5 september 
 
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 aanmeldt hiervoor. 
 
Meldt je nu aan en reserveer de volgende donderdagen alvast in je agenda: 
5 september 
19 september 
3 oktober 
14 november 
28 november  
Om 19.30 uur inloop  
met koffie,  
aanvang is 19.45 uur. 
 
 
 



 

 

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: 

 01-09  Jan Kees de Feijter  Maaltijd van de Heer  

 08-09  Chris Snoep     

 15-09  Dirk Lemmens      

22-09  Coen Nuijten   Jeugddienst 

 29-09  Andranik Geworgjan       

 06-10  André Wisse  Israël zondag Maaltijd van de Heer  

  

  VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 15 september 

 

  Parelklas is op zondag 8 sept. & 6 okt. 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  september  
 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  

 Huiskringen 
Komen samen in week 37 (9-13 sept.) & 39 (23-27 sept.)  

 Fundament studie  
Interesse? Neem dan contact op met Paul  

 Samen Beter Bouwen  
Op donderdag 5 & 19 september & 3 oktober om 19.15 u inloop met koffie of 
thee, aanvang 19.30 uur. Voor deze cursus moet je je wel aanmelden.  
Voor meer info zie pagina elders in deze Parelvisser 

 Bijbel studie  
Op donderdag 5 & 19 september & 3 oktober om 19.15 u inloop met koffie of 
thee, aanvang 19.30 uur 

  Zanguurtje in Ten Anker 
Zondag 8 september 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 10 & 24 september om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 
10.00 uur. Info: Rebecca  

 Kampvuur avond 
Vrijdag 13 september Oesterputten, Tholen om 19.30 u. Alleen voor mannen 

 DOOP studie  
De datum van een eventuele doopdienst & studie staan op het bulletin op zondag  

 Tiener avond 
Zaterdag 14 & 28 september is het tieneravond in de Oesterschelp 

 Jeugd avond 
Zaterdag 14 september 19.30 u bij Colin & Sandra’s place, zaterdag 28 september 
19.30 u in de Oesterschelp. Voor meer info zie pagina elders in deze Parelvisser 

 Kleding ruil beurs  
Op woensdag 18 september van 14.30 tot 16.00 uur, voor meer info zie pagina 
elders in deze Parelvisser  

 ½ Marathon van Tholen  
Op zaterdag 21 september. Voor meer info zie pagina elders in deze Parelvisser 

 creamiddag 
Op woensdag 25 september van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen 

 Christian Athletes Tholen 
Vrijdag 27 september CAT voetballen 19.00/21.00 u kunstgrasveld Tholense boys 

 Ronny Heyboer  
Op maandag 30 september om 19.30 u komt Ronny vertellen over het 
wondergebied in de jungle van Borneo: Living Water Village  



 

 

 Op & Top Vrouw  
Op zaterdag 5 oktober om 20.00 u presenteren Op & Top Vrouw in samenwerking 
met Dorcas hun nieuwe show in de Oesterschelp. Voor meer info zie pagina elders 
Parelvisser. Info & kaarten: opentopvrouw.nl of dorcas.nl/opentopvrouw 

 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 

 
   
 
 

Zondag 6 oktober 

"Israël-zondag" 

Op zondag 6 oktober zal onze samenkomst in het teken staan van Israël. 
 
Ik hoor regelmatig de vraag: "Waarom zouden wij iets moeten hebben met Israël?" 
 
Die vraag is gemakkelijk te beantwoorden.  

• In de eerste plaats dienen we de God van Israël, de God van Abraham, Izak 
en Jakob. (zo noemt God zichzelf talloze malen in de Bijbel) 

• In de tweede plaats is onze Bijbel voor bijna 100% geschreven dóór Joden, 
en ook grotendeels vóór Joden.  

• Bovendien is onze Verlosser, Jezus, een jood en de Messias van Israël. 

• En op vele plaatsen in de Bijbel verklaart God dat Israël "zijn zoon" is, "zijn 
geliefde", "zijn oogappel", "zijn bruid". Hoe zou je God kunnen liefhebben, 
terwijl dat wat Hem het meest aan het hart gaat jou niet raakt? 

 
We hopen die morgen een wandeling te maken door de Bijbel en ons nader te 
verdiepen in het verleden van Gods volk, maar ook na te denken over de toekomst 
van Israël. We gaan terug naar onze wortels in het Jodendom en zullen ons 
bezinnen op onze verantwoording t.o.v. Israël en onze gezamenlijke toekomst. 
 
Liederen en orde van dienst zullen aansluiten bij het thema.  
We hopen met elkaar een bijzondere dienst te hebben. 
 
André 
 

 



 

 

Boek van de maand september 
 

Samenvatting 
Ooit was Paul Farid een lid van de Koninklijke 
familie. Hij vervolgde openlijk iedere Sudanees 
die afvallig werd van de Islam. Nu is hij een 
christen die er alles voor over heeft om zijn 
verdrukte landgenoten te helpen. Voor zijn familie 
heeft hij daarmee zijn doodvonnis getekend. Zijn 
vrouw, Larson, is arts en werkt dag en nacht om 
de zieken te verzorgen. Maar vermoeidheid en 
zorg om het lot van haar man eisen hun tol. Juist 
in die situatie ontdekt zij dat ze zwanger is. 
Kolonel Ben Alier, een vriend van Paul en Larson, 
is door de strijd gehard na 21 jaar vechten tegen 
een corrupte regering. Als bij hem een dodelijke 
ziekte geconstateerd wordt, zoekt hij in de laatste 
maanden van zijn leven in het reine te komen met 
zijn verleden. 

Aanrader van Dick  
 

Laat ons samen bidden 

 
Moge mijn smeekbede dag en nacht bij de Heer, onze God, zijn en moge Hij zijn 
dienaar en zijn volk Israël recht verschaffen, telkens als dat nodig is.  
Dan zullen alle volken op de aarde beseffen dat de Heer God is, Hij alleen.   
1 Koningen 8:59-60 
 
Indrukwekkende woorden van koning Salomo.   
Wat een voorbede voor het volk, wat een gedrevenheid van deze koning om te 
pleiten voor zijn volk bij de allerhoogste God. Wat moet koning Salomo van zijn 
volk gehouden hebben. Heerlijk om geregeerd te worden door zo’n koning.  
 
Maar wat een voorbeeld is hij hierin ook voor ons, want ook wij mogen op deze 
wijze voorbede doen voor diegenen waar wij van houden. 
Toch zijn dit niet de dingen die mij het meeste opvallen in deze tekst.  
Wat mij opvalt is de reden waarom Salomo aan God vraagt om zo goed te zijn 
voor het volk. Het gaat eigenlijk niet om het volk. Nee, het gaat in dit alles om 
God zelf, om Zijn eer. Het gaat Salomo om het getuigenis dat ervan uitgaat als 
God zo voor het volk zorgt.  
Het gaat hem om Gods eer! 
En dat is dan ineens nog een voorbeeld voor ons.  
Als wij bidden waar gaat het ons dan om?  
Wat is ons doel en wie staat er voor ons in het middelpunt?   

Henny 
 



 

 

WINTERKLEDING ’ruilbeurs’ 
voor kinderen en volwassenen 

 

op woensdag 18 september 
van 14.30 tot 16.00 uur 

in de Oesterschelp 
Let op: deur gaat pas open om 14.30 uur!  

 

Heb je zelf nog goed uitziende WINTERkleding of schoenen  

(kids én volwassenen)  

wat je kan missen, dan zijn we daar heel blij mee! 

 

Kleding inleveren kan op: 

Zondag 15 september NA de dienst bij de hoofdingang 

Dinsdag 17 september tussen 19.00 en 20.00 uur aan de hoofdingang van de 

Oesterschelp. 

Woensdag 18 september vanaf half 3 zelf wegleggen en meteen uitzoeken. 

 

Entree gratis. 
Wel willen we benadrukken dat we niet houden van graaicultuur!!! 

Neem alleen mee wat je echt nodig hebt! 

 

Het wordt zeer op prijs gesteld als u kleding meeneemt wat u zelf kunt missen, 

dit om in de grote behoefte aan kleding te voorzien. Alleen goeduitziende kleding 

kunnen we gebruiken, dus zonder gaten en vlekken! 

Alle maten zijn welkom, ook volwassen dames- en herenkleding. 

 

Het is handig om thuis alvast jongens-, meisjes-, en volwassenkleding te sorteren. 

Reden is dat we verschillende afdelingen hebben waar de betreffende kleding 

wordt neergelegd. 

 

De kleding die na de ruilbeurs overblijft gaat naar Dorcas. 

 

Koffie, thee, limonade met iets lekkers staat klaar! Neem gerust iemand mee. 

 

Heb je nog vragen: mail dan naar secretariaat@christengemeentetholen.nl 

 

Tot dan, 

Team kleding ruilbeurs 



 

 

 

Jeugd avonden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De scholen zijn in volle gang en ook de jeugd-avonden van de Christengemeente  
zijn van start gegaan. Wij hopen dat iedereen dit clubseizoen de meeste avond 
kan ‘meemaken’. De jeugd avonden zijn om de week op zaterdagavond. 
 

• Met een open deur om 19:30 uur en start van het programma om 20:00 
uur.  
Het officiële programma is om 22:00 uur klaar. 

• Of als we de avond samen beginnen met eten is de inloop vanaf 17:30 
uur zodat we om 18:00 uur met de maaltijd te kunnen starten.  

 
De avonden van de jeugd zullen per avond van locatie wisselen. Ze zullen 
regelmatig gebruik maken van het huis van Colin & Sandra. Maar soms ook van 
één van de ruimten in de Oesterschelp of als de activiteit daar om vraagt van een 
andere locatie. (bijv. sportzaal, bos of zwembad) We zullen via een jeugd- 
WhatsApp-groep op tijd de plaats en tijd doorgeven van de jeugd-avond. 
 
De jeugdleiding: Sandra, Mark, Nel & Jeroen  
Data jeugd-avonden t/m de kerstvakantie 2019:  
 
14-09-2019        19:30  Colin en Sandra   

28-09-2019        19:30  In Oesterschelp 

11/12/13-10-2019        KAMP IN RENESSE   

26-10-2019  19:30       Bij Colin en Sandra 

09-11-2019  17:30        Bij Colin en Sandra  

23-11-2019  ?????          Buiten locatie 

07-12-2019  17:30        Misschien Buiten locatie  

21-12-2019  19:30        In Oesterschelp 

04-01-2020  GEEN jeugd IVM VAKANTIE 

 In  

18-01-2020 

01-02-2020 

15-02-2020 

29-02-2020 

14-03-2020 

28-03-2020 

 

2020 

11-04-2020 

25-04-2020 

09-05-2020 

23-05-2020 

06-08-2020 

20-06-2020 

04-07-2020 

 

 

De tieners hebben hun avond op dezelfde data maar met een andere invulling.  
Kamp is wel een activiteit van tieners en jeugd samen, informatie hierover op de 
volgende pagina van deze Parelvisser. 
 



 

 

KAMPNIEUWS 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s); 
 
Zoals voor de zomervakantie al aangegeven, via de Parelvisser en op de beamer, 
gaan we dit jaar weer met de tieners en de jeugd uit de gemeente samen op kamp. 
Dit fantastische kamp wordt door een team van enthousiaste broeders en zusters 
uit de gemeente georganiseerd die hart hebben voor deze groep jonge mensen. 
 

- Het thema is KICK OFF!  

 
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang! Het belooft een superleuk kamp 
te worden vol met uitdagende spellen, gave momenten om over de Bijbel te praten, 
aanbidding, lekkere kampmaaltijden, een programma tot ’s avonds laat en nog veel 
meer…  
 
We gaan de jeugd en tieners de komende tijd hiervoor benaderen en enthousiast 
maken! Het kamp maakt onderdeel uit van het programma dat dit seizoen is 
opgesteld en waarbij de tieners en de jeugd elke twee weken op zaterdagavond 
samenkomen. Wij als team vinden het daarom belangrijk dat iedereen ook op het 
kamp aanwezig is. Dit bevordert de samenhang van de groepen en het als groep 
“samen beleven” van het kamp. Daarnaast verwachten wij dat het kamp een 
motivatie voor de jongeren is om het gehele seizoen de zaterdagavonden te 
bezoeken en actief deel uit te maken van de tiener- en jeugdclub.  
 
Waar & wanneer van vrijdag 11 oktober t/m zondagmiddag 13 oktober in Renesse. 
Kosten De kosten zijn € 35,- . Voor de gezinnen waarvan er meerderde kinderen 
meegaan geldt voor het tweede kind een tarief van € 30,- en € 25,- voor het derde 
kind dat mee gaat op kamp. 
Het geldbedrag graag over maken vóór 14 september op rekeningnummer NL 82 
RABO 0360905412 t.n.v. Christengemeente Tholen.  
Vermeld daarbij: Kamp jeugd + naam van deelnemer(s) 
 
We hebben ook mensen nodig die willen brengen en halen. Graag dit ook doorgeven. 
Mocht u dan ingedeeld worden dan krijgt u tijdig van ons een bericht.  
 
Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met: 
Daniël   
 
Hartelijke groeten van de leiding:  
Jaap, Eline, David, Renske, Marinda, Zefanja, Jos, Jan Kees, Iza, Nel, Jeroen, 
Thijmen, Sandra, Dani, Hanneke, Robbert, Mark, Dennis & Daniël 
 
 



 

 

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

 

Datum  Crèche Bible-Theek Boekentafel 
01-09  Anja -Marjolijn -Ruth -Jelle Henny Yvonne 
08-09  Wendy -Ron -Marja -Febe Lida Henny 
15-09  Hanneke J -Dani -Conny Olivier Ina 
22-09  Hanneke B -Ruth -Wendy -Rebecca  Anita Jedidjah 
29-09  Marjolijn -Mark -Anja -Jelle Marc Yvonne 
06-10  Ron -Conny -Hanneke B -Febe Henny Ina 

       

Datum Welkomstteam Praatjestafel Collecteren 
01-09 Ina  & Theo Margaret Theo & Jeroen 
08-09 Lavina & Margaret Tonny Jaap & Jasper 
15-09 Jaap & Tineke  Rebecca Theo & Jordi 
22-09 Marcel & Erwin Leida Ton & Jeroen 
29-09 Margaret & Theo Margaret Erwin & Wim 
06-10 Lavina & Ina Tony Jaap & Jasper 

 

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 
 

01-09 Ton Olivier 
08-09 Olivier Theo 
15-09 Job Zefanja 
22-09 Zefanja Theo 
29-09 Ton Olivier 
06-10 Olivier Zefanja 

 

Week Datum Poetsploeg 

36 2-6 sept. Liesbet -Jedidjah -Willem  -Nel v W 
37 9-13 sept. Tonny - Jacqueline - Margreet - Angelique 
38 16-20 sept. Dirk 
39 23-27 sept. Lenna -Jannie -Rebecca -Anneke 
40 30 sept-4 okt. Elly -Karin -Adrian & Maria 
41 7-11 okt. Liesbet -Jedidjah -Willem  -Nel v W 

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  
01-09 Rien & Luciënne  

08-09 André & Ruben  

15-09 Hanneke B & Conja  

22-09 Rebecca & Martine G  

29-09 Bert & Lies  

06-10 Rien & Luciënne    

 Heb je opmerkingen of vragen over de koffiedienst? Bel  Luciënne  

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



 

 

 

Persbericht 
Studieseminar door ds. Henk Poot in Tholen over 
“Jozef, Jezus en Israël” 
 

Op woensdag 4 september was in Tholen de eerste studieavond in een serie van 
drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen 
voor Israël. Het thema is: Jozef, Jezus en Israël. De andere data zijn: woensdag 
18 september en 2 oktober. De bijeenkomsten vinden plaats in de Wingerd, 
Nieuwe Pad 1 in Tholen. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. 
  

Jozef, Jezus en Israël 
Vaak is de geschiedenis van Jozef gelezen als het verhaal 
van de vrome zoon van Jakob die ondanks alles wat hem 
overkomt, trouw blijft aan zijn geloof. Een prachtig 
voorbeeld voor ons leven met God. Maar de geschiedenis 
kan ook gezien worden als een profetie over het leven 
van Jezus en Gods plan met het volk Israël. In een drietal 
Bijbellezingen volgen we de geschiedenis van Jozef en 
kijken gelijk daar dwars doorheen naar de plaats van 
Jezus en Israël in de Bijbel. 
  

Achtergrond spreker 
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen 
voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op 
zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een 
veelgevraagd spreker. 

 Rooster 

Datum 
1 

Sept. 
8 

Sept. 
15 

Sept. 
22 

Sept. 
29 

Sept.  
6 

Okt. 
 Maaltijd 

van de Heer 
    

Maaltijd 
van de Heer 

       

Groep 1-2 Margaret Thijmen Luka Iza Thijmen  

 Eline Jannie Shannon Anneke Jannie  

 Febe Ruben Topagna Rachel Ruben  
       

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

  Arjon Bram  Arjon Bram 
       

Groep 5-6 Marco Selina Rudi Barendine Marco Selina 

 Mark Angelique Anke Cees Mark Angelique 
       

Groep 7-8 Jessica Salome Adrian Lies Salome Jessica 

 Dirk Jan Mae Maria Alev Mae Esther 

   Pieter  Dirk Jan  

       



 

 

 Weetjes 
 

INVENTIEF SCHORPIOENENPANTSER  
In de Afrikaanse woestijnen kan de wind verf van metaal strippen. Toch leeft daar 
een schorpioen die geen last lijkt te hebben van dat zandstraal-effect.  
Kleine bolletjes op zijn pantser beschermen hem daartegen. De dikstaart 
schorpioen Androctonus australis leeft boven de grond in de woestijn van Noord-
Afrika. Wetenschappers bekeken het pantser onder een microscoop en ontdekten 
dat daarop kleine halve bolletjes zitten van 25 tot 80 micrometer groot (een 
micrometer is een duizendste millimeter). Ze bootsten dit na in een 
computersimulatie en merkten dat de huid van de dik-staartschorpioen erosie met 
de helft terugdrong. Een windtunneltest met metaal (waarin groeven van enkele 
millimeters werden aangebracht) zorgde al voor een vermindering van  
20 % vergeleken met glad staal. Dit is een belangrijk gegeven, omdat stofdeeltjes 
in de lucht elk jaar voor miljoenen euro's schade veroorzaken aan helikopterbladen, 
windturbines et cetera. Het aanbrengen van een schorpioenenhuidstructuur kan dit 
bedrag dus een heel stuk omlaag brengen.  
 
ECHO ••• -0 ... -0 ...  
Zoals bekend zijn vleermuizen vermaarde insectenjagers. Met behulp van 
echolocatie kan een vleermuis maar liefst 1000 insecten per uur vangen.  
Als insect zijnde kun je dus maar beter uit de buurt van deze verslinders blijven. 
Een handige manier om vleermuizen te ontwijken, is door hun echosignalen te 
horen. Veel vliegende insecten zijn dan ook uitgerust met oren, waarmee ze 
vleermuizen aan kunnen horen komen. Insectenoren zijn er in allerlei vormen, en 
kunnen op ieder lichaamsdeel voorkomen: op het achterlijf, op de poten, op de 
vleugels, maar eigenlijk nooit op de kop.  
 
ZELFREINIGEND KUNSTSTOF  
Als je auto vies is, kost het je soms best wat tijd om 'm weer schoon te krijgen. 
Daarom hebben wetenschappers een kunststof ontwikkeld die zichzelf reinigt. Even 
afspoelen met water en je auto is weer zo goed als nieuw.  
Het bijzondere aan het plastic is dat er een nanostructuur op is aangebracht.  
Deze bestaat uit kleine bolletjes die de grootte hebben van enkele miljoenste  
millimeters. Met een laser zijn kleine putjes gesneden in de mal (matrijs) voor  
de onderdelen. Plastic vult die putjes op, zo ontstaat er een nanostructuur.  
Helemaal nieuw is deze technologie niet. Het onderzoeksteam heeft het concept 
gekopieerd van lotusbladeren, die je gewoon in de natuur tegenkomt. Die bladeren 
hebben ook kleine bolletjes als oppervlak. Als daar een regendruppel op valt, 
vormen zich druppels die heel erg rond zijn. Die druppels zijn heel anders dan de 
druppels op de wand van de douchecabine bijvoorbeeld; die zien eruit als een halve 
bol en laten een nat spoor achter als ze naar beneden rollen.  
De nanostructuur van de lotusbladeren maakt de druppels zo rond dat ze eraf rollen 
zonder een spoor achter te laten. Onderweg pikt zo'n druppel dan alle stof en vuil 
op. Zo reinigt het lotusblad zichzelf, en bij het plastic werkt het op dezelfde 
manier. Een sterk staaltje ontwerp.  
Het is maar goed dat er een Ontwerper is aan Wie je een voorbeeld kunt nemen.  
 

Overgenomen van WEET.nl  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 


