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Jaargang 2: nr.9 

 

Algemeen 

In verband met de solidariteit met de samenleving en het zoveel mogelijk beperken van elk 

besmettingsrisico, is besloten dat er tijdens de diensten niet wordt gezongen en geen gemeenteleden 

aanwezig kunnen/mogen zijn. 

Er geldt één uitzondering:  

- Als u thuis geen mogelijkheid hebt om digitaal mee te kijken, maar u wilt wel graag een 

kerkdienst bijwonen, kunt u zich aanmelden bij Cor Resseler voor de desbetreffende dienst: 

telefonisch via 0184-641769; e-mail:c.resseler@hccnet.nl. 

Deze maatregel geldt tot 29 maart 2021. Onderstaand wordt aangegeven hoe de regeling gaat gelden 

na de genoemde datum. 

 

Kerkdiensten in Coronatijd 
 

Nu, zo blijkt ook uit de persconferentie van maandag 9 maart jl., de maatregelen op het terrein van 

Corona iets versoepeld worden, hebben Kerkenraad en Bestuur zich gebogen over de vraag of het 

mogelijk is ook ons beleid ten aanzien van aanwezigheid en zingen tijdens de kerkdiensten aan te passen. 

In de nieuwsbrief nr. 8 hebben we een peiling opgenomen hoe u als gemeente denkt over een mogelijke 

versoepeling waarbij het mogelijk wordt gemaakt om, zij het onder beperkingen, de kerkdiensten weer 

te kunnen bijwonen. Dank aan degenen die een reactie hebben ingezonden! 

Na uitvoerig beraad is besloten ook in onze Elthetokerk een versoepeling door te voeren. Puntsgewijs 

wordt deze onderstaand beschreven: 

- zo mogelijk wordt op zondag 21 maart aanstaande weer begonnen met het zingen van de liederen 

door (maximaal) vier zangeressen/zangers. Hiertoe is overleg gaande met de voorganger van 

die zondag; 

- kerkbezoek wordt op die datum nog niet toegestaan; 

- de dienst van 28 maart aanstaande (Palmzondag) wordt in principe opengesteld voor deelname 

door kinderen, ouders en grootouders. Als bovengrens geldt maximaal 30 bezoekers die zich ook 

tevoren moeten aanmelden; 

- gemeentezang is – en dat geldt de komende periode - niet toegestaan; 

- na 28 maart 2021 is kerkbezoek voor iedereen opengesteld (tot een maximum van 30 

personen) met “aanmeldplicht”; 

- over de invulling van de avonddiensten in de zgn. Stille Week (diensten Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag, Paaswake) wordt nog nagedacht: 

o in verband met de dan nog geldende avondklok beginnen de diensten om 19.00 uur zodat 

u weer tijdig huiswaarts kunt keren; 

o op Witte Donderdag zijn wij gewoon het Avondmaal te vieren en moet vooraf bekend zijn 

hoeveel bezoekers aan het avondmaal zullen deelnemen; 

o mocht op 3 april (de datum van de Paaswakedienst) de avondklok zijn ingetrokken, begint 

de dienst om 22.00 uur. 

- De dienst op Eerste Paasdag begint om 10.00 uur en geldt eveneens de aanmeldplicht. 

 

Dit alles is wel onder voorbehoud van hoe het met corona-ontwikkelingen en bijbehorende maatregelen 

verder gaat. Na de persconferentie van 23 maart wordt er een definitieve knoop doorgehakt over de 

Paasweek. 

 

Nog even dit: het gebruik van de mondkapjes blijft een verplichting evenals het opvolgen van de 

richtlijnen van de medewerkers van de Covid-commissie. Na afloop van de dienst(en) wordt u verzocht 

direct naar huis te gaan en niet te blijven praten op ons parkeerterrein. 

 

We hopen op deze wijze enigszins tegemoet te kunnen komen aan de al zo lang levende wens om weer 

op de gebruikelijke wijze onze kerkdiensten te kunnen meemaken. 

Mocht het vorenstaande vragen opleveren, dan kunt u zich wenden tot onze scriba Cor Resseler. 
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40-dagentijd in de Elthetokerk  

In deze veertigdagentijd, waarin we voorlopig nog niet samen in de kerk zullen zijn, maar enkel digitaal 

met elkaar verbonden zijn, willen we als thema het thema voor deze periode van Kerk in Actie volgen: 

Ik ben er voor jou. 

 

Een thema dat alle kanten op kan gaan, dat toepasselijk is in deze tijd waarin we elkaar missen en alles 

zo anders is. Dat we toch laten merken aan de ander: ik ben er voor jou.  

Ook in de verhalen van Jezus zien we dit thema terug: Jezus is er voor alle mensen die hij tegenkomt 

en laat daarmee zien hoe God er voor alle mensen wil zijn. 

 

Ik ben er voor jou. Een mooi thema dat we wat concreter willen maken door elke week een actie/opdracht 

mee te geven. Zes opdrachten die ook in coronatijd, door jong en oud te doen zijn. Doen jullie mee?  

U/je mag natuurlijk altijd een foto of een verslagje ervan mailen of appen naar radstake@elthetokerk.nl 

of 06 82322909 die we dan de week erop in de nieuwsbrief plaatsen. 

 

Actie week 4 (14 maart -20 maart): Ik ben er voor jou: aandacht voor de kinderen! 

Deze week een actie met aandacht voor de kinderen van de kinderkring, omdat we ook hen niet willen 

vergeten!  

Stuur eens een kaartjes naar de kinderen van de kinderkring, daar worden ze vast blij van! 

Jan Dirk en Roef Hakstege, Johan de Wittstraat 35, 2953 BG, Alblasserdam 

Fiene en Joris van den Oudenhoven (kleinkinderen Els Beugelink), Perzikengaarde 53, 3344 DB Hendrik 

Ido Ambacht 

Sabine, Julia, Vivienne, Floris de Vreede, Walmolen 11, 3352 AL, Papendrecht 

Jochem en Janna van den Brom, Van Lennepstraat 3, 2951 TK, Alblasserdam 

 

Zondag 14 maart 2021: pastor mw. L. Kromhout uit Den Haag 
Deze viering wordt om 10 uur live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu. 
U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de 

pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u 

later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan. 

 

Het kan mooi zijn om van tevoren een liedboek klaar te leggen en een kaars neer te zetten. Aan het 

begin van de dienst steken we een kaars aan in verbondenheid met elkaar. 

 

Noot redactie: 

Volgens het preekrooster voor dit jaar zou de heer drs. H. de Boer uit Barneveld voorgaan. In verband 

met het onverwachte overlijden van zijn zoon Erik heeft hij verzocht af te mogen zien van het leiden 

van deze dienst. Uiteraard hebben wij begrip hiervoor. Pastor mw. L. Kromhout is bereid gevonden 

deze dienst over te nemen, waarvoor wij haar hartelijk bedanken. 

De dienst van 21 maart aanstaande zal niet worden geleid door mw. ds. Rini Rikkert, maar door de 

heer G. Barendrecht uit Barendrecht. 

 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van “zondag 14 maart” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van Kerk in Actie voor het project Ondersteuning diaconaat in arme 

regio’s op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van 

Diakonie Elthetokerk; 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: 

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

Omzien naar elkaar – gemeente onderling 

We kunnen er niet zeker van zijn wanneer ons kerkblad weer regelmatig zal/kan verschijnen. Dat hangt 

echt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Daarom gaan we door met het per week vermelden 

van de jarigen (80plus en kind) en huwelijksjubilea zoals die anders in Eltheto-taal zouden staan. Als u  

dit niet wilt, kunt u dit kenbaar maken. 
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Verjaardagen 

18 maart 2021: Julia de Vreede, Walmolen 11, 3352 AL  Papendrecht, 8 jaar. 

 

Huwelijken 

15 maart 2021: dhr. en mw. De Klerk - Labrijn, van Eesterensingel 93, 2952 CJ  Alblasserdam, 70 jaar 

20 maart 2021: dhr. en mw. De Roode - de Ruyter, Zwanebloem 39, 2954 NH  Alblasserdam, 58 jaar 

 

Aanvragen voorbede 

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij scriba Cor Resseler (zie adres 

scriba). Dit kan tot uiterlijk donderdagochtend 12.00 uur. 

Uw verzoek zal dan op de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Agenda 2021 

21 maart:     kerkdienst ‘live en online’, dhr. G. Barendrecht uit Barendrecht. 

28 maart:     kerkdienst ‘live en online’, mw. ds. Hester Radstake. 

 

Tijdlijn van het ontstaan van de VVP Alblasserdam 

Op de bijlage treft u deel 6 aan van de tijdlijn. Veel leesplezier! 

Peter Dekker. 

 

Ingezonden artikel 

 

Van ons gemeentelid en zo langzamerhand vaste columniste mevrouw Bep van Veenendaal ontvingen 

wij de volgende bijdrage: 

 

Zondag, 7 maart 2021 

Het is vroeg in de morgen. Het is fris maar lekker. Er zitten blauwe gaatjes in het wolkendek. En mijn 

fiets fietst. De banden hebben de afgelopen maanden bijna sporen in het asfalt gesleten, zo vaak hebben 

ze het parcours afgelegd. 

Met mij zijn er nog meer vroege vogels op het pad. Wandelaars en fietsers. 

Enkele komen me voorbij. Ik had ze al gehoord. Racefietsers! ‘Morgen, morgen, morgen, morgen’, klinkt 

het als ze me inhalen. Het zijn er vier. Hun tempo is hoog, in ieder geval hoger dan het mijne en binnen 

de kortste keren verdwijnen ze door de bocht. 

Op het water is een meerkoet bezig met de bouw van een nest. Twee futen bewonderen elkaar en kunnen 

het zo te zien goed vinden. De ganzenpopulatie is al op volle sterkte. Het zijn er veel, erg veel. Het 

schijnt dat er intussen al 2.500.000 in ons land zijn neergestreken. In de weilanden lopen er honderden 

en misschien zijn het er ook wel duizenden. Daar gaat het jonge gras van de boer! 

In de verte danst een zwerm spreeuwen als een wolk heen en weer. Het wonderlijke is dat ze dicht op 

elkaar vliegen, van links naar rechts gaan en toch keurig in squadron blijven. Hoe knap is dat. Een mens 

moet zich blijven verwonderen, ook in deze tijd. Twee joggers lopen voor me uit. Als ik dichterbij kom, 

vang ik een deel van hun gesprek op. Aandelen! Ze kunnen rennen en ook nog een zakelijk gesprek 

voeren. Daar is een hoop oefening aan vooraf gegaan. 

Op sommige plekken is het nog stil, niet voor lang, want altijd komt wel ergens het geluid van 

autobanden vandaan. Behalve de wind in mijn oren en een paar zingende vogels is er op dit moment 

totaal geen mechanisch geruis. Mijn fiets gaat door, komt op een splitsing en aan mij is de keus om links 

of rechtsaf te gaan. Dat heeft ook met mijn blokje te maken. Ik rijd tegenwoordig elektrisch en er is nog 

maar één blokje op mijn display te zien. Niet dat het erg ernstig is, want ik kom wel thuis. 

Mijn gedachten zijn tijdens dit fietstochtje de ruimte ingevlogen in plaats dat ze onder mijn schedeldak 

heen en weer blijven rond zingen. Dat is ook weer prettig. Ik houd van de polder, van zijn ruimte en 

uitgestrektheid. Het geeft lucht aan een mens. Als toegift staan er ook nog twee ooievaars langs het 

pad. Ze kijken niet op of om en gaan rustig door met waar ze mee bezig zijn, namelijk langzaam 

voortbewegen.  

Een uurtje weg, lekker trappen en ook een beetje hijgen nadat het ‘holletje’ is genomen, je moet er 

maar lol in hebben. En wonderlijk genoeg heeft dat gevoel nog geen slijtageplekken gekregen. 
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Noot redactie 

Dank je wel Bep!  

Overigens: bijdragen voor de nieuwsbrief zijn van harte welkom! Wilt u voor de nieuwsbrief iets aan het 

papier toevertrouwen, mail het aan de scriba. Neemt u deze “uitdaging” aan? 

 

Ingezonden brief 

Wij ontvingen de volgende brief en oproep: 

 

SIHVA-Repaircafé 

 

Aan de kerkenraden en diaconieën van de kerken in Alblasserdam, 

 

Bij een hartelijke groet en de wens dat Gods zegen mogen ervaren en het allen goed mag gaan, wil ik 

een mededeling doen over het SIHVA-Repaircafé van Alblasserdam. 

In 2016 is het Repaircafé begonnen als initiatief van SIHVA om vluchtelingen dan wel statushouders een 

stukje werk te verschaffen waarbij zij geleidelijk konden kennismaken met Nederlanders en met de 

Nederlandse samenleving en waarbij ze een prettige en zinvolle daginvulling kregen. Tevens hadden 

zowel zijzelf als ook vele Alblasserdammers profijt van de mogelijkheid dat spullen gratis gerepareerd of 

verkregen konden worden. 

Het mes sneed, kortom, aan veel kanten. 

In de loop der tijd is er een behoorlijk aantal medewerkers gekomen en gegaan, zowel Nederlandse als 

buitenlandse mensen. Ook zijn er veel reparaties verricht. Ik heb het de laatste tijd niet meer 

bijgehouden, maar vorig jaar passeerden we duizend geregistreerde succesvolle klantcontacten. 

 

Het starten van deze onbekende/onzekere ‘onderneming’ in 2016 is mogelijk geweest doordat bijna alle 

Alblasserdamse diaconieën hadden bijgedragen, waardoor we het eerste jaar huur konden betalen. We 

zijn u daar nog dankbaar voor. 

Op dit moment is het Repaircafé in lockdown en het is ons niet bekend wanneer we weer open mogen. 

Dit is jammer voor de klanten en het is jammer voor de werkers die er naar uitzien om bezig te zijn. 

Het aantal werkers is nu niet groot, zo hebben we een allrounder die allerlei klusjes aandurft, een 

Palestijnse Syriër. Ook een Armeense fietsenmaker en een Nederlandse technicus/restaurateur. Verder 

is er nog een viertal Nederlandse en Syrische of Irakeese mannen die diverse kleinere klusjes doen. 

 

De reden waarom ik schrijf is niet alleen dit verslag, maar vooral mededeling over het voornemen van 

de SIHVA om te stoppen met dit project. Het bestuur van SIHVA voelt de noodzaak om zich terug te 

trekken op haar corebusiness: aandacht geven aan statushoudergezinnen in de thuissituatie en de haar 

ten dienste staande middelen daarvoor in te zetten. 

Dit bestuursbesluit heeft mede tot gevolg dat de projectleider, Gertjan Zwart, stopt als manager van het 

Repaircafé en ook dat de huur in het gebouw ‘het ParticiPand’ niet meer door SIHVA wordt betaald per 

juli 2021. 

 

Aangezien het Repaircafé in Alblasserdam allerwege wordt gewaardeerd als welkome aanvulling op het 

aanbod op de sociale kaart van Alblasserdam, en dat nog wel op initiatief vanuit de kerken, is het 

bijzonder spijtig om deze voorziening te moeten beëindigen. Niet in het minst ook voor onze Armeense 

fietsenmaker voor wie dit werk hem zijn enige status verschaft in ons land. 

 

Het is dan ook belangrijk om te zoeken naar een wijze van voortzetting van Repaircafé. 

Mijns inziens zijn er twee mogelijkheden om in Alblasserdam het Repaircafé voort te zetten. 

1 De opzet van de wekelijkse opening in een bedrijfsmatige aanpak kan voortgezet worden  

   onder nieuw management, met elan en nieuwe energie en met een nieuwe geldbron. 

 

2 Of, en dat is echt goed haalbaar, een nieuwe opzet naar voorbeeld van het landelijke  

Repaircafé-concept, waarbij vrijwilligers met medeneming van eigen gereedschap op één dag  

per maand een paar uur bij elkaar zijn om ter plekke reparaties te verrichten 

 

Beide opties hebben nodig dat er een persoon is die het initiatief in handen neemt. Vooral de tweede 

optie is gemakkelijk uit te voeren, aangezien die kan worden gerealiseerd in ‘de Pion’. 

 

We schrijven deze brief aan u, als kerkleiding en diaconie, omdat u zich betrokken voelt bij het Repaircafé 

en er wellicht ook in heeft geïnvesteerd, waarschijnlijk via diaconale giften. 
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Vooral willen we u twee dingen vragen 

1 wilt u instemmen met de plaatsing van de hier volgende advertentie in uw kerkblad. 

2 wilt u in verband met uw kennis van uw gemeenteleden, mannen of vrouwen koppelen aan deze vraag 

naar een manager/regelaar. 

 

Alvast hartelijk dank 

Gertjan Zwart 

06-55717409 

Zwartg54@gmail.com 

 

 

Oproep! 

 

Het Repaircafé van Alblasserdam moet verder in een andere opzet en wellicht op een andere plek. 

Daarvoor zoeken wij een initiatiefnemer c.q. regelaar. 

 

Taken:  

- Zorgen voor gezelligheid en koffie e.d. en het te woord staan van klanten in het Repaircafé. 

- Regelen van financiële aspecten van giften voor het reparatiewerk en van eventuele kleine 

kosten. 

- Verzorgen van de communicatie via o.a. de website en de media. 

 

Profiel: 

De persoon die wij zoeken hoeft niet technisch te zijn, maar wél……: 

- Één of twee keer per maand op een woensdag en/of donderdag ongeveer vijf uren 

beschikbaar zijn. 

- Communicatief zijn. 

- Het onderschrijven van het christelijk getuigenis naar de samenleving, zoals liefde en 

ontferming van Christus en oog voor Gods schepping. 

- Visie en enig inzicht of inlevingsvermogen in zakelijke en menselijke aangelegenheden. 

 

Denk niet te snel dat het niets voor u is, omdat opnieuw moet worden nagedacht over de 

vormgeving van een Alblasserdams Repaircafé en daarbij kan een nieuwe regelaar veel dingen 

naar eigen wens opzetten, daarnaast is er, zo gewenst, ondersteuning mogelijk bij de taken. 

Bovendien is het geweldig mooi om te doen, aangezien je altijd te maken hebt met blijde mensen. 

 

Neem voor nadere informatie contact op met  

            Gertjan Zwart 

            06-55717409 

            Zwartg54@gmail.com 

 

 

 

Bereikbaarheid 

Predikant:  Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909 

radstake@elthetokerk.nl. 

Pastorale zaken:  Gerda Vaartjes, 06 40574756, gerdavaartjes@msn.com 

Diaconale zaken:  Els Beugelink, 06-22697732, diaconie@elthetokerk.nl 

Scriba:   Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536 c.resseler@hccnet.nl 

Reserveren zaalruimte  

Elthetokerk:    Margo v.d. Graaf, 6914435 

Website:   www.elthetokerk.nl 
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