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Jaargang 2: nr.13 

 
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. 

 

Korte terugblik op de week van Passie en Pasen I 

De week van Passie en Pasen ligt al weer enkele dagen achter ons. Ook dit jaar weer anders dan 

andere jaren. Het verschil met vorig jaar was wel dat we de diensten op Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag, Stille Zaterdag en Eerste Paasdag weer in ons eigen kerkgebouw hielden, maar ja, slechts de 

medewerkenden mochten aanwezig zijn, dus de voorganger, de dienstdoende ambtsdragers, de 

zanggroepleden, leden van de Covid-commissie, de beeld- en geluidtechnici en organist(en). Verder 

niemand….. Wat mogen we dan toch blij zijn dat de middelen aanwezig zijn om de kerkdiensten live uit 

te zenden en, al is het op afstand, toch de kerkdiensten te kunnen volgen en daaraan mee te doen, 

zoals het deelnemen aan het Avondmaal en de Paaswakedienst. Dat vergoedt weliswaar niet alles, 

maar toch wel veel. 

Ik wil deze “terugblik” ook aangrijpen om iedereen en met name Hester Radstake te bedanken voor de 

grote inzet om er toch een geslaagd en indrukwekkend geheel van te kunnen maken, het was de 

moeite meer dan waard! 

Niettemin toch de hartenwens: volgend jaar weer met een (ruim) bezette kerkzaal en gemeentezang!! 

 

Vriendelijke groet, 

 Cor Resseler 

 

Paasweek II 

Tot mijn schrik bedacht ik deze week dat we u uitgenodigd hadden om digitaal koffie te drinken via de 

link in een vorige nieuwsbrief op Goede Vrijdag, maar dat ik (Hester) het zelf – door alle drukke 

voorbereidingen voor de diensten – helemaal vergeten ben en dus de verbinding niet open gezet heb. 

Voor degenen die tevergeefs geprobeerd hebben: excuses! 

 

De kinderen van de kinderkring zijn druk bezig geweest met Palmpaasstokken. Hierbij een filmpje: 

Palmpasen kinderen Elthetokerk 

Ook maakte Heleen nog een ander filmpje dat leuk is om te bekijken: 

40dagentijd 2021 Elthetokerk 

 

Zondag 11 april 2021: mw. ds. A. Lenselink uit Alblasserdam 
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 11 april” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van het eigen diaconale werk 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. 

 

 

mailto:c.resseler@hccnet.nl
https://youtu.be/Q6vnSwnF6ds
https://youtu.be/XqW0Iw_Qfn8
http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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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 

18 april 2021: mw. ds. Hester Radstake. 

25 april 2021: mw. ds. Hester Radstake. 

  2 mei 2021:  mw. M. Nieuwenhuis – den Dulk uit Schiedam. 

 

Tijdlijn van het ontstaan van de VVP Alblasserdam 

Op de bijlage treft u deel 10 aan van de tijdlijn.  
Veel leesplezier! Peter Dekker. 

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 

16 april 2021: mw. E.J.H. Kompagne - Bruggeman, Schimmelpenninckstraat 31, kamer 617, 3039 KS 

                     Rotterdam, 88 jaar. 

17 april 2021: mw. I.B. Bezemer – Baan,Haven 71, 2951 GC  Alblasserdam, 80 jaar. 

17 april 2021: Mees Post, Westeinde 9, 2969 BK, Oud-Alblas, 10 jaar. 

18 april 2021: dhr. J.P. van den Berg, Kerklaan 1, 2959 BR  Streefkerk, 83 jaar. 

 

Huwelijken 

16 april 2021: dhr. en mw. Resseler – Vink, Waterlinie 31, 2965 CC  Nieuwpoort, 50 jaar 

 

Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 

 

Column van de week: Geen herinnering? 

 

Dit wordt de nieuwe slogan. ‘Ik heb er geen herinnering meer aan’. Hij is goed bedacht en makkelijk 

inpasbaar. Of die voor mij gaat werken, waag ik te betwijfelen. Ik weet bijna zeker dat als ik hem 

gebruiken zou, mijn neus meteen langer wordt, net als die van Pinokkio. 

Maar goed. Soms heb ik echt geen herinnering aan dingen. Hoewel…….., als ik met iemand dieper op 

het bedoelde onderwerp inga, schuift er ergens in mijn brein toch altijd weer een laatje open en.….. 

dan weet ik het weer. Dat is heel fijn. Ik heb wel medelijden met mensen bij wie dat niet gebeurt. Dat 

vind ik sneu. 

Als mens heb je veel herinneringen. Mooie en ook pijnlijke. De vervelende worden op den duur 

vervangen door mooie. Ons brein is ons op dat punt goed gezind. Daar is alleen tijd voor nodig. 

Zo kan ik mij het begin van de Coronacrisis nog goed herinneren, alleen nu zonder gevoelens van 

angst, paniek, onzekerheid, verbazing, verbijstering, ongeloof, eenzaamheid, enz. enz. De herinnering 

is dus een ‘droge’ herinnering geworden. Dan voelt hij een stuk beter. 

Soms kom je iemand tegen, die je niet kunt plaatsen. Je weet dat je hem/haar kent maar niet 

waarvan. Dan gaan bovenin alle registers open op zoek naar een antwoord. Nog geen idee. Bekend 

gezicht, vertrouwd ook, maar waarvan? Dan kan het zijn dat ze niet op de plek zijn waar je ze normaal 

ontmoet, maar op een voor jou vreemde locatie. Daar horen ze niet.  

Soms loop ik de trap op om iets te halen en vraag me onderweg af wat dat dan ook weer was. De 

beste remedie is om weer een paar treden naar beneden te gaan en de kans is groot dat je daarna 

weer doelgericht naar boven kunt. Herkenbaar? En als u geen trap heeft dan heeft u dat 

“oepsmomentje” misschien op de vide. Daar heb ik het dan weer niet. 

Gisteren trok ik de koelkastdeur open maar moest eigenlijk in een laatje van het keukenblok zijn. Dan 

kun je maar één ding doen: ‘glimlachen’. Niks ernstig, gewoon een hoofd dat met andere dingen bezig 

is.  
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We hebben inmiddels een harde schijf vol met zaken die gepasseerd zijn en een schijf met dingen die 

ons nú bezig houden en soms komen die twee even samen en dan moet je halverwege de trap een 

paar treetjes naar beneden. Ernstig? Nee hoor. Gewoon menselijk.  

Als u volgende week terugkomt op dit artikeltje dan weet ik nog precies waar het over gaat. Wilt u er 

over zes maanden nog een keer met mij over praten, dan gaat mijn neus niet groeien als ik zeg dat ik 

daar weinig herinnering meer aan heb. 

 

Ook deze keer weer een “hartelijk dank” voor de bijdrage van Bep van Veenendaal. 

 

Tip 

Naar aanleiding van een vraag van een gemeentelid volgt onderstaand een tip voor het invullen van de 

belastingaangifte voor het jaar 2020. 

Zoals bekend zijn giften aan een ANBI-instelling aftrekbaar voor de belastingen. Uiteraard moet wel 

rekening worden gehouden met het zgn. drempelbedrag. In vorige jaren maakte het niet uit of men 

wel of niet de juiste of complete naam van de instelling aangaf. Dat is dit jaar anders en dan komt u 

tot de ontdekking dat bijvoorbeeld de vermelding “Elthetogemeente” niet voldoende is. De juiste 

benaming moet worden aangegeven en die luidt: Protestantse Gemeente Eltheto te Alblasserdam 

i.s.m. de vereniging van vrijzinnig protestanten. Als u begint met het typen van de juiste naam 

wordt deze automatisch gecompleteerd. 

Zie ook de website: www.elthetokerk.nl/anbi. 

 

Nagekomen bericht 

U bent van ons gewend dat u tegelijk met de nieuwsbrief ook de liturgie voor de komende kerkdienst 

ontvangt. Helaas is de liturgie op dit moment nog niet beschikbaar en zal deze of vandaag of morgen 

apart worden gemaild en/of bezorgd. Graag uw begrip hiervoor! 

 

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.n 
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