
Nieuws voor de komende 2 weken: 

 

Bij de diensten 
 
 

Op zondag 2 februari gaat ds. Hester Radstake voor. Er is crèche voor de 
jongste kinderen en kinderkring voor de oudere kinderen. De collecten zijn voor 

1. diaconie: Kerk in Actie Werelddiaconaat, Oeganda; 2. kerkelijke doeleinden; 3. 
instandhouding predikantsplaats (uitgang) 
 

In tegenstelling tot eerdere berichten is dit geen ELAN-dienst met de 
muziekgroep Testify. Deze ELAN dienst is verplaatst naar 22 maart.  

 
Om 12.00 uur is er weer een Kerk op Schoot viering. Dit keer gaat het over de 
Bruiloft te Kana. Kinderen van 0-5 jaar en hun (groot)ouders, overige 

familieleden zijn van harte welkom om met ons mee te vieren! 
 

Op zondag 9 februari gaat ds P.A.Wilbrink voor. Die zondag is er crèche voor 
de jongste kinderen. De collecten zijn voor 1. diaconie: SIHVA; 2. kerkelijke 
doeleinden; 3. instandhouding predikantsplaats (uitgang) 

 
Agenda:   

1 februari 14.00 uur Stiltemeditatie 

2 februari 10.00 uur Kerkdienst ds Hester Radstake 

2 februari 12.00 uur Kerk op Schoot 

9 februari 10.00 uur Kerkdienst ds. P.A. Wilbrink 

9 februari 16.00 uur Liederen Bonhoeffer, 
Morgensterkerk Papendrecht 

9 februari 17.00 uur Choral Evensong, Havenkerk 

12 februari 10.00 uur Koffieochtend 

12 februari 20.30 uur Filmavond Landvast 

13 februari 20.00 uur Bijbelavond 

16 februari 10.00 uur Peuterdienst Schoolkerkweek 

16 februari 15.00 uur Lezing Klaas Driebergen over 
Olivier B.Bommel in Lekkerkerk 

 
Stiltemeditatie 

Op zaterdag 1 februari vanaf 14.00 uur is er een meditatie-middag voor iedereen 
die daar aan mee wil doen. Een geleide meditatie en wat muziek zijn de 

hulpmiddelen om samen tot diepe stilte te komen, en daardoor lichamelijke én 
geestelijke ontspanning te bereiken. Stilte-meditatie is geen stil zitten denken, 
maar heeft meer weg van een ontspannen en toch intensieve luister-houding 

aannemen. Zo’n meditatie kan mensen dichter bij zichzelf brengen- en Verder.   
 

Bijbelavond Harm van Grol 
De geplande bijbelavond met Harm van Grol op 23 januari is verplaatst naar 
donderdag 13 februari. Thema is: het Hooglied in kerk en synagoge 

 
Choral Evensong in de Havenkerk 



Op zondag 9 februari is er in de Havenkerk een Evensong in de stijl van de 

Anglicaanse Kerk. De dienst begint om 17.00 uur. Medewerking is er van Vocaal 
Ensemble Cantica uit Papendrecht o.l.v. Henk van Andel. Zeer de moeite waard 

voor wie van Engelse kerkmuziek houdt! De Choral Evensong is een bijna geheel 
gezongen vesperdienst die in een groot deel van de Engelse kathedralen 
dagelijks plaatsvindt. Het is een combinatie van koormuziek en eeuwenoud 

ritueel, vergelijkbaar met de vespers in een klooster. Een Evensong gaat altijd 
door, ongeacht of er veel of weinig mensen op af komen. Waar het om gaat is 

dat het gebed tot God altijd moet voortgaan. Daarbij is voor het koor een 
hoofdrol weggelegd: veel van de vaste onderdelen worden alleen door het koor 
gezongen. Soms valt de gemeenschap in. Verder zijn er lezingen, gebed en een 

korte liedmeditatie. De sfeer van een Choral Evensong is verstild en meditatief! 
 

Zondag 9 februari: de gedichten van Dietrich Bonhoeffer gezongen 
Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Maar het zal ook een jaar zijn waarin veel 
kerken aandacht zullen besteden aan de bekende Duitse theoloog Dietrich 

Bonhoeffer. Vanwege zijn verzet werd hij kort voor het einde van de oorlog 
geëxecuteerd, op 9 april 1945 Als vijf kerken van Alblasserdam en Papendrecht 

(De Morgenster, Haven-, Ontmoetings-, Eltheto- en Bethlehemkerk) hebben we 
naar aanleiding van dit zogenaamde Bonhoeffer-jaar de handen ineen geslagen. 

We organiseren drie activiteiten waarvan de eerste plaatsvindt op zondag 9 
februari om 16.00 uur in de Morgenster. Dan komt de Zeeuwse muziekgroep 
‘Sunshine Cleaners’ met een programma over de gevangenisgedichten van 

Bonhoeffer. Deze gedichten vormden de inspiratie voor liedjes die op cd zijn 
uitgebracht. Het geheel wordt met de bijpassende verhalen in de juiste context 

geplaatst. 
 
Filmavond in Landvast 12 februari- “Au bout des doigts” 

Samen met bioscoop Landvast, De Morgenster en de Bethlehemkerk in 
Papendrecht en de Havenkerk, Ontmoetingskerk en Elthetokerk in Alblasserdam 

worden er ook dit jaar filmavonden georganiseerd in Landvast. Op woensdag 12 
februari draait de film ‘Au bout des doigts’ (20:30 uur), een film over de helende 
kracht van muziek. Reserveren kan via www.landvast.nl Via die site ook meer 

info over de film! Kaarten kosten die avond voor deze voorstelling € 7,00! (dan 
moet je wel kiezen voor de optie: betalen aan de kassa!!)Voor wie wil is er na de 

voorstelling nog een kort nagesprek in de bioscoopzaal. 
 
Vooraankondiging Peuterdienst 

Twee weken voorafgaand aan 16 februari is het Schoolkerkweek op IKC De 
Twijn, IKC De Schalm en IKC Het Kompas. In die weken komen er predikanten 

langs in de onderbouwklassen en gaan de bovenbouwklassen op bezoek in één 
van de kerken. Thema dit jaar is: Daniël. Er zullen in de klassen verhalen over 
Daniël gelezen worden. In elke deelnemende kerk is een afsluitende 

kerkschooldienst, zo ook bij ons.  

Maar omdat de drie scholen tegenwoordig Kindcentra zijn, dat betekent dat ze 
ook voor kinderen van 0-4 opvang en onderwijs verzorgen, is het idee ontstaan 

om ook voor de peuters een kerkschooldienst te organiseren. Vorig jaar was dat 
voor het eerst bij ons in de kerk. De kerk stroomde vol met peuters en kleuters 

en hun ouders. Ook dit jaar is er gevraagd of het weer bij ons kan. 

Dit betekent dat op 16 februari de dienst gericht zal zijn op jonge kinderen. 
Natuurlijk bent u van harte welkom om mee te vieren, maar houdt hier dan dus 

http://www.landvast.nl/


wel rekening mee. Mocht u geen behoefte hebben aan een dienst op dit niveau, 

bent u natuurlijk van harte welkom in één van de andere kerken.  

Vooraankondiging lezing ‘Bommel en de Bijbel’ door Klaas Driebergen 
Schrijver en striptekenaar Marten Toonder (1912-2005) portretteerde in zijn 

verhalen over Olivier B. Bommel en Tom Poes met een grote knipoog de 
Nederlandse samenleving. Het is daarom niet verbazend dat hij zich daarin ook 

bezig heeft gehouden met het christendom, en in het bijzonder het Hollandse 
calvinisme. Ook de Bijbel was een inspiratiebron voor de Bommelverhalen: 
Toonder putte daaruit voor verhaalmotieven, maar ontleende ook woorden en 

uitdrukkingen aan de oude Statenvertaling. Daarnaast leverde hij in zijn verhalen 
impliciet kritiek op het christelijke gedachtegoed, waartegenover hij zijn eigen 

levensbeschouwelijke opvattingen plaatste. 
 
In zijn lezing op 16 februari om 15 uur in de Grote of Johanneskerk te 

Lekkerkerk gaat Klaas Driebergen in op wat Marten Toonder geloofde en hoe hij 
tegen Bijbel en christendom aankeek, en geeft hij interessante en leuke 

voorbeelden van hoe dit doorwerkte in zijn verhalen. Dit alles geïllustreerd met 
videofragmenten en afbeeldingen uit de Bommelverhalen. 
 

Klaas Driebergen is schrijver, uitgever en fotograaf. Hij publiceerde meerdere 
boeken over Marten Toonder en diens werk. Hij schreef Bommel en Bijbel en het 

‘Schrijversprentenboek’ Marten Toonder: Een dubbel denkraam. Hij was 
medesamensteller van Nu is de moen gevangen: Alle poëmen van Marten 
Toonder. Als uitgever bracht een vierdelige reeks met proza van Marten Toonder 

uit en een bundeling van Toonders dierencartoons. Zie www.klaasdriebergen.nl. 
 

 
 
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 

 
www.elthetokerk.nl 
 

 

https://www.klaasdriebergen.nl/
mailto:radstake@elthetokerk.nl
mailto:gerdavaartjes@msn.com
mailto:c.resseler@hccnet.nl
http://www.elthetokerk.nl/

