
 
 

 
 
 

 
Jaargang 2: nr.8 

 

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. 

-  

 

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.  

 

 

 

Peiling gemeenteleden 

 

Het is u allen bekend hoe op dit moment onze kerkdiensten worden verzorgd, dus geen aanwezigheid 

van gemeenteleden en het zingen achterwege laten (zie boven). Ons beleid is gericht op het volgen 

van de adviezen van de PKN. 

Natuurlijk kennen we de wens van u om de kerkdiensten weer fysiek bij te kunnen wonen. 

Deze week nu werd bekend dat de PKN de richtlijnen heeft versoepeld en men het mogelijk acht 30 

personen, exclusief de medewerkers) tijdens kerkdiensten in het gebouw toe te laten. Het zingen 

moet echter achterwege blijven. 

Binnen het moderamen van onze gemeente bestaan aarzelingen om dit advies nu over te nemen en 

wel om de volgende redenen: 

- De solidariteitsgedachte, waarbij wij denken aan het gegeven dat wij (in 

particuliere/huiselijke situatie) slechts 1 persoon mogen ontvangen en diverse sectoren 

(cultuur, horeca etc.) gesloten moeten blijven; 

- We mogen slechts met 2 personen in de buitenlucht met elkaar verkeren; 

- De mondkapjesplicht voor buiten; 

- De leeftijden van onze kerkbezoekers zijn over het algemeen vrij hoog; 

- In de/onze regio zijn de besmettingscijfers nog altijd zeer ernstig. 

 

Uiteraard hebben wij deze ontwikkeling voorgelegd aan de andere leden van Kerkenraad en Bestuur 

met het verzoek hun standpunt kenbaar te maken. Op dit moment worden de reacties nog 

afgewacht. 

 

Het moderamen wil ook graag weten hoe u over deze ontwikkelingen/versoepeling denkt en dat is 

de reden dat wij u de volgende vragen voorleggen: 

 

Als wij zouden meegaan met de versoepeling van het beleid en weer gemeenteleden 

zullen toelaten tijdens de diensten, maakt u dan gebruik van de mogelijkheid de 

kerkdiensten (weer) te bezoeken? 

Moeten we het aantal toe te laten gemeenteleden maximeren op 30 of naar beneden 

bijstellen? 

 

Wilt u uw reactie uiterlijk maandag 8 maart aan de scriba mailen (c.resseler@hccnet.nl) of doorbellen 

(0184-641769)? 

 

Aan de hand van de meningen en reacties van moderamen, Kerkenraad en Bestuur, zal een definitief 

standpunt worden bepaald en zult u daarover geïnformeerd worden. 
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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 3 (7 maart - 13 maart): Ik ben er voor jou: doe iets extra’s voor hen die het minder 

hebben 

Stort deze week iets extra’s voor de voedselbank op het rekeningnummer van de diaconie ovv 

40dagenactie voedselbank, NL61 INGB 0006475321 t.n.v Diakonie Elthetokerk. De diaconie regelt dat 

het op de juiste plek komt. 

Of doe extra boodschappen en lever die in bij de drie supermarkten die kratten hiervoor hebben staan 

(Plus, Coop en Dirk in Alblasserdam)  

 

Zondag 7 maart 2021: mw. 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 7 maart” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van Kerk in Actie voor het project Columbia 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. 

 

Verjaardagen 

6 maart: Jan Dirk Hakstege, Johan de Witstraat 35, 2953 BG  Alblasserdam, 6 jaar. 

8 maart: Mw. J.A. de Baat – Stuurman, Talmastraat 23, 2953 AN  Alblasserdam, 80 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 

14 maart:     kerkdienst ‘live en online’, pastor mw. L. Kromhout, uit Den Haag. 

21 maart:     kerkdienst ‘live en online’, mw. ds. R. Rikkert uit Dordrecht. 

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

 

Aanleveren kopij 

Mocht u kopij willen aanleveren voor de volgende nieuwsbief, dan kan dat uiterlijk op woensdag 10 

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

 

Tijdlijn van het ontstaan van de VVP Alblasserdam 

Op de bijlage treft u deel 5 aan van de tijdlijn. Veel leesplezier! 

Peter Dekker. 
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Eltheto-taal 

 

De redactie van Eltheto-taal is – en we zijn daar blij mee – voornemens om rond de Passie- en Paastijd 

een editie van ons vertrouwde kerkblad uit te brengen. De kopij moet uiterlijk vrijdag 12 maart 

aanstaande zijn ontvangen en kan worden aangeleverd bij Coby Hartsuiker. Haar mailadres is 

c.hartsuiker@hetnet.nl. Helpt u mee om de komende Eltheto-taal te vullen? 

 

Ingezonden artikel 

 

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

 

Zes verjaardagen rollen de komende vier weken op me af en ook nog van mensen die me heel dierbaar 

zijn. Mensen die onder mijn huid zitten. Ineens word je dan weer keihard geconfronteerd met de realiteit 

van alle dag. Ik wil het af en toe even vergeten. Het worden dus geen verjaardagen om te vieren, maar 

feestjes op afstand, terwijl het zo heerlijk zou zijn om me vrij te kunnen wentelen in gezelligheid en 

gezelschap. Me omsloten weten door anderen. Ineens overviel het me. 

 

Maar ja, het is wat het is. Meestal sta ik er ook wel zo in, maar vandaag even niet. 

Toen kwam ik een mooie tekst tegen van Erich Fried (vertaling: Remco Campert) 

 

Het is wat het is 

Het is onzin zegt het verstand 

Het is wat het is, zegt de liefde 

Het is ongeluk zegt de berekening 

Het is alleen maar verdriet zegt de angst 

Het is uitzichtloos zegt het inzicht 

Het is wat het is, zegt de liefde 

 

Het is belachelijk zegt de trots 

Het is lichtzinnigheid zegt de voorzichtigheid 

Het is onmogelijk zegt de ervaring 

Het is wat het is, zegt de liefde. 

 

Die aanstaande verjaardagen hadden me ineens op een plek gebracht, waar onrust en ongeduld het erg 

naar hun zin hebben. Dat kan gebeuren en dan is dat wat het is. Een mens is ook maar een mens. En 

gevoelens lopen niet altijd via keurig aangelegde paadjes. 

Ik bedenk wel iets, waardoor ik er voor mezelf toch weer een positieve draai aan kan geven.  

Plots klinkt er een prrrt, prrrt. Geen ding dong, maar gewoon een ouderwetse prrrt, prrrt. Mijn 

voordeurbel. Op de stoep staan drie mensen, ook nog leuke. Twee kleine en een grote. De kleinste heeft 

een potje met blauwe druifjes in haar hand. Dat geeft ze me. Mijn hart maakt een huppeltje. Zo lief! 

Zomaar onverwacht een bloemetje. Hoe leuk is dat. 

Het gevoel van de komende verjaardagen met het bijbehorende onrustgevoel verdwijnt meteen naar de 

achtergrond. Zo snel kan het dus gaan. Het is wat het is, zegt de liefde. Met dank voor deze 

bloemengroet.  

Noot redactie 

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? 

 

Persbericht 

 

Veertig dagen, veertig verhalen 

Elke dag een nieuw inspirerend verhaal op weg naar Pasen op www.40verhalen.nl. Een uniek project van 

zeven vertellers. 

 

Het is altijd een groot plezier om in Eltheto te spelen. Met Juul Beerda en met Henk van Glabbeek deed 

ik verschillende malen uw gemeente aan, met onder andere ‘List & bedrog, de Jakobverhalen’ en ‘Esther, 

een Perzisch sprookje’. En de musical! 

Helaas ligt het optreden voor live publiek al een jaar stil. Daarom nam ik het initiatief voor een 

verhalenproject in de veertigdagentijd. Ik bracht zeven vertellers samen in een uniek project: 

www.40verhalen.nl. 
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Voor elke dag is er een verhaal op film, op zondag is er een kookfilmpje. 

 

Elke week heeft een eigen thema, dat past binnen het overkoepelende thema: pelgrimage. De aanpak 

is breed, met gevarieerde verhalen uit allerlei tradities. De verhalen duren maximaal zes  minuten. De 

vertellers zijn: Gottfrid van Eck, Pauline Seebregts, Stephan de Jong, Peterine Kooijmans. Talitha Nawijn, 

Eveline Masetti en ondergetekende. Het zijn vertellers die allen regelmatig optreden in kerken en 

theaters. 

 

Hopelijk snel tot ziens in de kerk en tot het zo ver is op 40verhalen! 

 

Kees Posthumus 

 

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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