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Bij de diensten 

 
Op zondag 23 februari gaat ds. Wim van der Meiden voor. Er is crèche voor de 
jongste kinderen. 

 
De collecten zijn voor 1. diaconie: Cordaid; 2. kerkelijke doeleinden; 3. 

instandhouding predikantsplaats (uitgang) 
 
Agenda:   

22 februari 16.00 uur gespreksgroep 30+ gaat bijbels 

koken  

23 februari 10.00 uur Kerkdienst, dhr.W.van der 

Meiden 

1 maart 10.00 uur Kerkdienst, ds. A. van der 

Meiden 

3 maart 20.00 uur Gespreksgroep 30+ 

4 maart 20.00 uur Désanne van Brederode over 

Bonhoeffer (Landvast) 

6 maart  uiterste inleverdatum Elthetotaal 

8 maart 10.00 uur Kerkdienst, ds Hester Radstake 

na afloop van de dienst: 
portretfoto’s maken 

8 maart 17.00 uur Stilte/Taizé-viering Elthetokerk 

 
Vooruitkijken naar de Veertigdagentijd 
 
We volgen in de Elthetokerk dit jaar een project  gemaakt door Corja Bekius, 

Cocky Fortuin-van der Spek, Andries Govaart, Machteld van Woerden en Ingrid 

de Zwart “Jij die mij aankijkt” uitgegeven bij Docete. 

Het overkoepelende thema is “Zie je mij? Wat zie je dan?” Voor elke zondag stelt 

het boekje een thema en een portret voor gekoppeld aan lezingen.  

Elke zondag is één van die portretten te zien in de kerk en zal de dienstdoende 

predikant daar op wat voor een manier dan ook aandacht aan besteden. 

De kinderen zullen op de kinderkring ook bezig gaan met het thema door een 

zelfportret te gaan maken aangevuld met dingen die bij hen horen (als anderen 

mij zien, wat zien ze dan?). 

Portretten gemeenteleden 

In de Stille Week willen we voorin de kerk (of elders in de kerk) ook een rij 

portretten van gemeenteleden hangen. Hiervoor zal Marjolein Dekker (dochter 

van Peter en Heleen en een zeer goede fotografe) op zondag 8 maart na de 

kerkdienst foto’s komen maken. Wilt u ook op de foto en mag uw portret in de 

Stille Week in de kerk hangen (daarna mag u hem meenemen)? Wees dan van 

harte welkom op die zondag in de dienst en/of bij de koffie. We zouden graag 

mensen van jong tot oud fotograferen.  



Désanne van Brederode – Bonhoeffer 

Op 4 maart zal schrijver Désanne van Brederode (1970) 

om 20:00 uur in Cultureel Centrum Landvast in 

Alblasserdam een lezing houden over Dietrich 

Bonhoeffer. Zij zal o.a. vertellen hoe het leven en werk 

van Bonhoeffer haar hebben beïnvloed en hoe wij zijn 

nalatenschap vorm kunnen geven in ons eigen leven.  

Het is dit jaar Bonhoefferjaar, 75 jaar geleden werd de 

Duitse theoloog, actief binnen de kritische Bekennende 

Kirche ten tijde van het nazi-regime in Duitsland. Hij 

raakt betrokken bij de bekende aanslag op Hitler op 20 

juli 1944. Naar aanleiding daarvan wordt hij op 9 april 

gedood, op persoonlijk bevel van de Führer. Tijdens deze 

tijd schrijft hij vele brieven, gebeden en gedichten. 

Deze lezing is op initiatief van verschillende kerken in Alblasserdam en 

Papendrecht georganiseerd in het kader van het Bonhoefferjaar, net zoals de 

muziektheatervoorstelling van Kees van der Zwaard op 22 april, “Bonhoeffer – 

wie ben ik?” en de viering met de Sunshine Cleaners (gedichten van Bonhoeffer 

op muziek gezet) die door de storm op 9 februari verplaatst moest worden naar 

later tijdstip. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Bereikbaarheid 

 
Predikant:              Ds Hester Radstake, 078 6912690, radstake@elthetokerk.nl 
Pastorale zaken:    Gerda Vaartjes, 06 40574756,           

gerdavaartjes@msn.com 
Scriba:                   Cor Resseler, 0184 641769, c.resseler@hccnet.nl 

Huur Elthetokerk: Margo de Graaf, 06 30798178 
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