
 
 

 
 
 

 
Jaargang 2: nr.6 

 

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. 

 

Zondag 14 februari 2021, ds. Hester Radstake 

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. 

 

Collecte 

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

1. diaconie, ten behoeve van het Babyhuis Dordrecht 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. Deze week zijn er geen vermeldingen. 

 

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 februari:     kerkdienst ‘live en online’, mw. M. Nieuwenhuis – den Dulk uit Schiedam. 

28 februari:     kerkdienst ‘live en online’, mw. ds. A. van der Meiden uit Amsterdam. 

 

Mocht u kopij willen aanleveren voor de volgende nieuwsbief, dan kan dat uiterlijk op woensdag 17 

februari tot 20.00 uur bij Cor Resseler (zie adres scriba). 

 

Mededeling kerkrentmeesters 

 

Kerkbalans 

In de afgelopen weken is bij de meesten van u de toezeggingskaart voor de vrijwillige bijdrage 2021 

(Kerkbalans) opgehaald. 

Als kerkrentmeesters kunnen wij niet ontevreden zijn. 

Plm. 1/3 van de leden hebben hun bijdragen t.o.v. het jaar 2020 naar boven aangepast. 
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Aan toezeggingen is er tot op heden binnengekomen € 36.400, --. Als de leden die de kaart nog niet 

hebben ingeleverd en hun toezegging 2020 gestand doen voor 2021 komen we op € 37.100, -- uit. Dit 

is net iets minder dan in 2020 (komt door het overlijden en bedanken van gemeenteleden). 

Wij willen eenieder bedanken voor de toezeggingen. 

 

Namens de kerkrentmeesters, 

Wim Timmer 

 

Tijdlijn van het ontstaan van de VVP Alblasserdam 

Op de bijlage treft u deel 2 aan van de tijdlijn. Veel leesplezier! 

Peter Dekker. 

 

Ingezonden artikel 

 

Van ons gemeentelid mevrouw Bep van Veenendaal ontvingen wij de volgende bijdrage: 

 

Ineens waren we in een andere wereld. De hele week waren we voorbereid op code rood. O jee, het 

witte gevaar kwam eraan! Zaterdag ging het gebeuren. Dan zou Nederland onder een wit tapijt 

verdwijnen. Spannend! 

De auto naar binnen, mijn oleander op een steekwagentje gezet en hem netjes in de garage 

geparkeerd. De andere kuipplanten kregen een plekje in de hal.  

En toen gebeurde het, het begon. Niet hard maar gestaag. 

De volgende morgen schoof ik de gordijnen opzij in de hoop dat het echt wit zou zijn. Dat was zo. Ik 

keek naar een andere wereld. Wauw! Mooi! 

Ik besloot mijn opritje schoon te vegen en meteen een sneeuwpop te gaan maken. Vroeger had ik de 

kinderen als excuus om dat te doen, later mijn buurjongetjes, maar ja die zijn inmiddels volwassen 

geworden. Dan maar alleen. Jammer genoeg was het geen paksneeuw, dus mijn plan om deze keer de 

sneeuwpop eens op zijn kop te zetten, moest aangepast worden. Dan maar een bergje en daar iets 

van maken. 

Aan de overkant van de straat ging de voordeur open. Het hele gezin kwam naar buiten rollen en er 

ontstond een vrolijk sneeuwgevecht. Het was wachten op een huiler. En natuurlijk kwam die. Hij was 

de jongste en had net iets te veel sneeuw in zijn nek gekregen, die zich vervolgens tergend langzaam 

via zijn kraag naar beneden verspreidde. 

Even was ik Corona-vrij. Even was ik alleen maar bezig met sneeuwpret, met lachende mensen, met 

sleeënde kinderen, met honden die voor het eerst in aanraking kwamen met dit witte goedje. Even ook 

zag ik mobielloze ouders wandelen. Wat een verademing. 

Mijn achtertuin was nog maagdelijk wit. Ik kan er niks aan doen, maar daar moeten voetstappen in. 

Vervolgens met een stokje een tekst voor mijn kleinkinderen in de sneeuw gezet en opgestuurd. Een 

mens kan maar zoet zijn. 

De hele dag stond in het teken van sneeuw. De focus was verlegd. Een ander praatje en een ander 

zicht op de wereld. Het trok ons helemaal uit de Corona-sfeer. 

Even een andere bubbel. Ik verheug me al op de volgende. IJs! 

Die bubbel die ons al bijna een jaar in zijn greep heeft, schoof naar de achtergrond. Wat heerlijk. Wat 

sneeuw en ijs al niet kunnen doen met een mens. De natuur, hij is prachtig. En de winter. . . . laat 

hem vooral winter zijn. En de mens. . . geef hem ruimte om af en toe te kunnen spelen! 

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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