
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Christengemeente Tholen 

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

Tel. nr. 0166-602319  
christengemeentetholen.nl 

 

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

Gods onfeilbaar Woord zoals geopenbaard in de gehele Bijbel. 

Uitgave november 2021 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 5 december 2021. Daarom verzoeken wij u 

vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 28 november 2021 voor de 

maand december in te leveren bij: 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 

Inhoud Parelvisser 
 

Zijn wij angstig of gelovig? 

Erediensten november 

Jezus veroordeelt niet 

Agenda november 

Roosters Parelkids & crèche  

Zendingen van de maand november: Fam. Wisse 

Laat ons samen bidden 

Roosters november 
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Zijn wij angstig of gelovig?  
 
Kan dat geloof hem zalig maken?  
‘Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de 
werken dood’. Kan dat geloof hem zalig maken? (Jacobus 2:26). Om dat te 
begrijpen moeten we naar de verzen 14 tot 26 gaan om te zien wat Jacobus precies 
bedoelt.  
 

Je kunt vers 26 los van het voorgaande nemen, maar om het echt te begrijpen moet 
je de context bestuderen. Jacobus begint in vers 14 over het verband tussen geloof 
en werken: 'Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof 
heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?'  
 

Ik kwam tot de conclusie dat Jacobus hier heel letterlijk over het evangelie spreekt. 
Laten we dus maar proberen om zijn vraag in vers 14 te beantwoorden.  
 

Die vraag is: 'Wat baat het iemand als hij zegt dat hij geloof heeft maar geen 
werken?' Mijn antwoord is dat het iemand niet helpt als hij of zij zegt te geloven. 
Ik ga ervan uit dat iemand werken moet doen om zijn of haar geloof aan anderen 
te tonen. Geloof is iets dat kan verdwijnen als je geen werken doet. Net zo is  
het met liefde: als je die niet toont, wordt die niet gevoeld.  
 

De volgende vraag is: 'Kan dat geloof hem zalig maken?' Het antwoord is weer: nee. 
Maar het kan een mens wel op het pad naar het leven brengen. Het is de eerste 
stap om een ware gelovige te worden. Vers 15 en 16 horen bij elkaar: 'Als er nu een 
broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks 
voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en 
word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft,  
wat voor nut heeft dat dan?'  
 

Met het hebben van het geloof alleen wordt niets bereikt. Geloof zonder werken is 
net zoiets als zeggen dat je van iemand houdt maar het aan die persoon nergens 
uit laten blijken. Het is gemakkelijk om iets te zeggen, maar is het niet beter om 
uit je daden te laten blijken wat je zegt? In vers 17 zegt Jacobus: 'Zo is ook het 
geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.'  
 
Wat Paulus schreef  
Paulus schreef in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen dat hij onophoudelijk 
dacht aan 'het werk van uw geloof (1:3). Wat echt niet kan, is je geloof tonen 
zonder in actie te komen. Werken en geloof gaan hand in hand. Zetten wij ons  
geloof om in actie? Mattheüs 7:20 bevestigt dit: 'Zo zult u hen dus aan hun vruchten 
herkennen: Christus waarschuwt ons in dit hoofdstuk niet alleen voor valse 
profeten, maar Hij legt ook uit waar je naar moet zoeken bij volgelingen van Hem. 
Onze werken zijn vruchten van het geloof. Jacobus 2:19 gaat daar op in: 'U gelooft 
dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij 
sidderen: We kunnen geloof hebben in Christus, maar door onze werken  
laten we zien dat we volgelingen van Christus zijn. Zelfs de demonen geloven in 
God. Het verschil is dat ze het niet tonen, maar angst tonen door te sidderen.  
Zijn wij angstig of gelovig?  
 



 

David verslaat met zijn levende geloof de reus Goliath  
David zette zijn geloof om in actie door naar Goliath toe te lopen en oog in oog 
voor hem te gaan staan. Hij geloofde dat hij het hoofd van Goliath kon afhakken 
ondanks diens enorme grootte en kracht. Het leger van het volk Israël geloofde wel 
dat het Gods volk was. Ze schreeuwden Gods naam en maakten een enorm lawaai 
met hun stemmen en wapens, maar toen Goliath naar voren kwam om hen uit te 
dagen was David de enige Israëliet met een levend geloof én de enige Israëliet die 
naar voren kwam om de uitdaging van Goliath aan te nemen.  
Een man naar Gods hart is uiterst zeldzaam in deze tijd.  
 

Om een man naar Gods hart te 
zijn, moet je net als David je 
geloof omzetten in daden.  
 
De meerderheid van de christenen gedraagt 
zich net als destijds het leger van Israël, dat 
niet genoeg geloof had om tegen Goliath in 
actie te komen en zo geloof om te zetten in 
daden. Het is niet zo moeilijk om op zondag 
naar de kerk te gaan en te bidden, maar het 
is heel wat om die herdersjongen te zijn die 
daadwerkelijk naar Goliath toeliep om de 
strijd aan te gaan. Het vereist een levend 
geloof om het strijdtoneel te betreden en in 
rechtstreeks contact met de vijand te 
komen. Het vergt een levend geloof om op 
Goliath toe te lopen in  
het vertrouwen dat God deze reus aan je zal 
overleveren om hem te vernietigen. Als je 
een man naar Gods hart wilt zijn, moet je 
opstaan en naar voren komen. Je moet naar 
voren komen en je vijand in het gezicht 
kijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur: Elisha Chowtapalli. Overgenomen uit het laatste hoofdstuk van zijn boek “God heeft 
de onaanraakbaren lief” hierin geeft hij zijn persoonlijke lessen in leven in het geloof door. 
Een deel van dat hoofdstuk is hier weergegeven.  
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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 aanvang 10.00 uur  
(aanmelden verplicht en ook online te volgen)         
   De zangdiensten worden ingevuld door het aanbiddings team 

 

   Spreker:     Extra: 

 07-11 Dirk Lemmens   Maaltijd van de Heer  
  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-07-11-2021-202106705597  

 14-11 André Wisse           
   https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-14-11-2021-202186905477  

 21-11 Willem Wouters         
  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-21-11-2021-204368771497  

 28-11 Jan Willem Grievink               1e Advent 
   https://www.eventbrite.nl/e/tickets-28-11-2021-204369192757  

 05-12 Jan Kees de Feijter  Maaltijd van de Heer 2e Advent   
  

Deze maand Parelklas op zondag 28 november in lokaal 2 
 

   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. Beide via mail 
secretariaat@christengemeentetholen.nl  
 

Live stream / opnamen prediking 
De eredienst wordt ook uitgezonden via livestream.  
Wie niet naar de dienst komt, kan dus thuis via livestream meekijken.  
Klik op onze website op de knop rechtsboven voor de link naar livestream of  
op de You Tube knop onder het kopje preken. De link voor livestream: 

https://www.youtube.com/channel/UCZ9UUpX6HyP_fiY0ge7isGA/live  
 

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 9.40 uur in lokaal 2 aanwezig zijn 
 

 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-07-11-2021-202106705597
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-14-11-2021-202186905477
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eredienst-21-11-2021-204368771497
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-28-11-2021-204369192757


 

Jezus veroordeelt niet  
 
De overspelige vrouw 
Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel 
en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen. 
En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel 
betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: 
Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu 
heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? En dit zeiden 
zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus 
bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte 
Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op 
haar werpen. En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden 
en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen 
bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in 
het midden stond. Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei 
Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? 
En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen 

en zondig niet meer. Johannes 8:1-11  
 
Misschien was je vroeger een beetje bang voor God, of ben je dat nog steeds.  
Je hebt geleerd dat je allerlei dingen niet mag van de Heere. Je ziet Hem als een 
strenge rechter, die alles ziet wat je doet en niets goed vindt.  
  
In dit stukje zien we een heel andere kant van God. Enkele belangrijke geestelijken 
brengen een vrouw bij Jezus. Ze hebben haar betrapt toen ze vreemdging. De 
mannen zijn benieuwd hoe Jezus over de vrouw zal oordelen. Volgens de wet van 
Mozes moet ze gestenigd worden ...  
Jezus reageert eerst niet eens! Hij schrijft met Zijn vinger op de grond. Maar ze 
dringen aan, en dan zegt Jezus iets vreemds: 'Wie van jullie heeft nooit iets 
verkeerds gedaan? Die mag de eerste steen gooien!' Dan schrijft Hij verder.  
Eén voor één lopen de mannen stilletjes weg. Ze hebben allemaal weleens fouten 
gemaakt. Jezus Zelf heeft nooit zonden gedaan. Hij heeft dus als enige het recht 
de vrouw te veroordelen. Maar Hij doet dat niet!  

Hij geeft haar alleen een opdracht: 'Ga 
naar huis en zondig niet meer.'  
De enige die het recht heeft om te 
oordelen is genadiger dan de zondige 
mensen.  
 
Opdracht:  
Breng je fouten en tekortkomingen bij 
God en geloof dat Hij ook voor jou 
genadig is. Leg je leven in Zijn handen. 
 
Overgenomen uit Dagboek bij de HSV 
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Weekend van aanbidding is verzet naar het voorjaar van 2022  
 

Eventbrite wordt vanaf heden beheerd door Jessica 
 

 
 
 

 Bidstonden  
Elke maandag 19.00 - 20.00 uur in lokaal 5  
Elke zaterdag van 07.00 – 08.00 uur in lokaal 5 
Elke woensdag 08.30 – 09.30 uur in lokaal 5  

 Parelklas  
Op zondag 28 november is er Parelklas in lokaal 2 om 10.00 uur 

 Bijbelstudie  
Op donderdag 18 november & 2 december om 19.30 uur is het Bijbelstudie 

 Huisgroepen  
Komen samen in week 45 (8-12 nov.) & week 47 (22-26 nov.) 

 Tiener & jeugd avond 
Zaterdag 20 november & 4 december is het tiener & jeugd avond.  

 creamiddag 

Op woensdag 24 november 13:30 - 15:30 uur voor alle creatievelingen.  

 Fundament studie  
Interesse? Neem dan contact op met Paul Bruinincx, paul.bruinincx@online.nl  
 

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

 
 
 
 
 

 
Jezus ik zwijg… maar voor U ben ik open. 

Jezus ik lach… maar U ziet mijn verdriet. 

Jezus ik twijfel… maar U laat mij hopen. 

Jezus ik kreeg… al verdiende ik niets. 

 

Jezus ik bid… want bij U kan ik praten. 

Jezus ik klaag… maar U prikt daar doorheen. 

Jezus ik zing… maar soms vallen er gaten. 

Jezus, U leeft… ik ben nooit meer alleen. 
 
 
 
 

Agenda november 



 

 
 

 

 

          Rooster                                    & crèche                            
 

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

Datum 
  7 

Nov. 
14 

Nov. 
21 

Nov. 
28 

Nov. 
5  

Dec. 
12 

Dec. 

   Maaltijd  
van de Heer 

  
 

Maaltijd  
van de Heer 

 

Lokaal 4       Onderr   voorbehoud 

Groep   Margaret Thijmen Arina Luka Margaret Thijmen 

1-2   Eline Ruben Jannie Febe Eline Ruben 

   Anneke Topagna  Rachel Anneke Topagna 

         

Datum 

  7 
Nov. 

14 
Nov. 

21 
Nov. 

28 
Nov. 

5  
Dec. 

12 
Dec. 

 

  Maaltijd  
van de Heer 

  

 
Maaltijd  

van de Heer 

 

Lokaal 1         

Groep   Jaccoline Renske Wim Sandra Jaccoline Renske 

3-4   Laurens Jedidja Bo Silvia Laurens Jedidja 

    Bram Samuel Arjon  Bram 

     Tel je mee? 
Tel je mee? 
1e Advent 

Tel je mee? 
2e Advent 

Tel je mee? 
3e Advent 

Les:  
 Daniël in de 

leeuwenkuil 
Daniël 6 

Vrije 
les 

Lucas 2:1-5 
De 

volkstelling 

Lucas 1:32-56 
Het lied 

van Maria 

Marcus 
9:33-37 

Wie is de 
belangrijkste? 

Jesaja 53 
Gods dienaar 
door niemand 

gezien 

    
 Luikje 1 

openen 
Luikje 2 
openen 

Luikje 3 
openen 

Luikje 4 
openen 

Datum 
  7 

Nov. 
14 

Nov. 
21 

Nov. 
28 

Nov. 
5  

Dec. 
12 

Dec. 

 
  Maaltijd  

van de Heer 
  

 
Maaltijd  

van de Heer 
 

Lokaal 5         

Groep   Rudi Barendine Rudi Lies Barendine Adrian 

5-6-7-8   Mark Cees Mark Alev Cees Maria 

   Rebekka   Daniëlle Rebekka  

   Daniëlle      
    

Datum 
  7 

Nov. 
14 

Nov. 
21 

Nov. 
28 

Nov. 
5  

Dec. 
12 

Dec. 

   
Maaltijd  

van de Heer 

  

 
Maaltijd  

van de Heer 

 

Lokaal 3   Febe      

Crèche   Hanneke B      

   Sarah      

   Christy      



 

Zendelingen van de maand november:  

 

Familie Wisse in België 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recente foto: Arne ontbreekt want hij woont in de VS momenteel. 
  
Er is inderdaad duidelijkheid gekomen in mijn nieuwe rol – de directeur van OM 
België heeft me gevraagd om het leidersteam te versterken en verantwoordelijk 
te worden voor discipelschap binnen OM België, dit houdt ook al het gemeente 
stichtend werk in. Een andere rol die ik op me genomen heb is een actieve rol 
binnen het bestuur van de VEG (denominatie) ook hier zal ik mij richten op 
discipelschap. Dit is tegelijk een eerste gebedspunt: ik moet in beide gevallen een 
beetje m’n weg vooruit voelen – bid om wijsheid en geduld om mensen hierin mee 
te nemen. 
  
Bid voor Melinda dat ze op haar werk bij het OCMW (sociale dienst van Zaventem) 
een getuige mag zijn voor de klanten maar ook voor haar collega’s. 
  
Kassandra moet dit jaar 2 keer twee weken stage doen in een restaurant – bid dat 
ze hiervan mag genieten en veel van mag leren. Kassandra heeft dit hele laatste 
jaar Cortisonen genomen vanwege een probleem met haar nieren – nu vrijdag 
horen we of ze er mee mag stoppen (wij vermoeden van wel) bidt aub dat haar 
nieren weer helemaal normaal mogen blijven werken. 
  
Bid voor onze Gemeente in Zaventem – er zijn momenteel geen oudsten en we 
zijn als gemeente aan het bekijken hoe we hier mee omgaan.  
Bid voor veel vrede en geduld. 
  
Hartelijke groet, Jan Wisse 
 



 

Laat ons samen bidden… 
 
VERLANGEN 
Heer, wij komen met lege handen 
vol verlangen naar meer van U. 
Laat Uw vuur in ons midden branden. 
Leid ons naar U, kom nu. 
 
Hier ben ik Heer. 
Hier, in Uw aanwezigheid 
vind ik vrede, rust en vrijheid. 
Jezus, ik dorst. 
Mijn verlangen gaat uit naar U, 
Jezus, naar U alleen.  
 
Heer, wij bidden met open handen 
om vervulling en nieuwe kracht. 
Raak ons aan, breng herstel, verander. 
Kom en vernieuw ons hart. 
 
Deze tekst is van de band Sela en Hans Maat,  
Kinga Bán en Adrian Roest hebben het geschreven.  

Linda 
 
 
 
 
 
 
 
Spreek één van ons gerust na de dienst aan voor gebed.  
Dirk, Linda, Sharon en Els  
(gebedsteam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

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

 

Week Datum Poetsploeg 
45 8-12 nov. Maria -Elly 
46 15-19 nov. Liesbet -Corina -Ester -Margreet S -Linda 
47 22-26 nov. Tonny -Jacqueline -Colinda -Margreet d W 
48 29 nov.-3 dec. Dirk -Ties -Els -Marjolijn 
49 6-10 dec. Jannie -Rebecca -Anneke -Petra 
   

 
Neem contact op met Els als je iets in de voorraad mist. 
Poetsers: werkzaamheden in het poets schrift vermelden aub. Alvast bedankt. 
 

 

        Welkom november 

7 nov.  Lavina 
14 nov. Ina 
21 nov. Lavina 
28 nov.  Margaret 
5 dec. Lavina 
12 dec. Ina 


