
Bij de diensten 

 
Op zondag 16 februari gaat ds. Hester Radstake voor. Het is de afsluitende 

kerkdienst in het kader van de kerk-en-schoolweken in Alblasserdam. Twee 
weken lang hebben de kinderen van de kindcentra IKC de Twijn, IKC De Schalm 
en IKC het Kompas verhalen gehoord over Daniël. Tijdens die weken zijn er 

predikanten langsgeweest in de onderbouwgroepen en zijn de 
bovenbouwgroepen op bezoek geweest in een kerk.  

 
Omdat de drie scholen kindcentra zijn en dus ook voor kinderen van 0-4 
onderwijs en opvang verzorgen is er sinds vorig jaar ook voor hen een 

kerkschooldienst. Net als vorig jaar (toen waren er wel 40-50 peuters en 
kleuters) is die dienst weer bij ons in de Elthetokerk. 

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

tijden)  
 

Er is tijdens deze dienst geen kinderkring, de kinderen zijn van harte welkom in  
de kerk. In de kleine zaal wordt een crècheruimte ingericht voor het geval er 
kinderen zijn die het niet volhouden in de kerk of er echt kleine kinderen wel 

oppas nodig hebben.  
 

De collecten zijn voor 1. diaconie: diaconaal noodfonds Alblasserdam; 2. 
kerkelijke doeleinden; 3. instandhouding predikantsplaats (uitgang) 
 

 



 

Agenda: 

  

16 februari 10.00 uur Peuterdienst Schoolkerkweek 

16 februari 15.00 uur Lezing Klaas Driebergen over 

Olivier B.Bommel in Lekkerkerk 

17 februari 20.00 uur Vrijzinnige gespreksgroep 

19 februari 9.45 uur Oecumenische gespreksgroep 

22 februari 16.00 uur gespreksgroep 30+ gaat bijbels 
koken  

23 februari 10.00 uur Kerkdienst, ds. W.van der 
Meiden 

 

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 
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