
 
 

 
 
 

 
Jaargang 2: nr.7 

 

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.  

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 2 (28 feb – 6 maart): Ik ben er voor jou: in herinnering 

Geef iemand die sinds kort, of al langer geleden, iemand moet missen een beetje extra aandacht: een 

aardigheidje, een briefje, een telefoontje, mailtje. Noem vooral de naam en de mooie herinneringen die 

jij zelf aan degene die gestorven is hebt (als je diegene gekend hebt). Laat mensen weten dat ook jij 

diegene niet zal vergeten. 

Zondag 28 februari 2021: mevrouw ds. Annemike van der Meiden uit Amsterdam 
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 28 februari” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van Kerk in Actie voor het project “Voor iedereen een kerk” 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 

1 maart: Dhr. J. Versluis, Koningin Wilhelminaweg 43, 2951 XE  Alblasserdam, 91 jaar 

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

 

Overlijden 

Op zondag 21 februari jl. is op 90 jarige leeftijd overleden ons gemeentelid mevrouw  

Jantsje de Jong – de Jong uit Bleskensgraaf. Hoewel haar naam niet zo bekend zal zijn binnen onze 

gemeente onderhielden enkele leden van Kerkenraad en Bestuur goede contacten met haar. Het afscheid 

heeft in kleine kring plaatsgevonden. 

 

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 

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

14 maart:     kerkdienst ‘live en online’, dhr. drs. H. de Boer uit Barneveld. 

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

 

Aanleveren kopij 

Mocht u kopij willen aanleveren voor de volgende nieuwsbief, dan kan dat uiterlijk op woensdag 3 

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 4 aan van de tijdlijn. Veel leesplezier! 

Peter Dekker. 

 

Ingezonden artikel 

 

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

 

Daar gaat ie weer!! De nieuwe week is begonnen met zon en een temperatuur die heel behaaglijk 

aanvoelt. Dat is een goede start en een hoopvol begin van de nieuwe week. 

De vogeltjes hebben er ook zin in zo te horen. Er wordt vrolijk gekwetterd en een spreeuw haalt de 

laatste restjes uit mijn vetbol. 

In de tuin beginnen sommige planten aan een voorzichtige reis naar het licht. De vrouwenmantel laat 

zich schoorvoetend zien, de floxen komen ook al tevoorschijn en de perenboom heeft enkele kleine 

knopjes. 

Het is een begin, maar je komt nergens zonder een begin denk ik altijd maar. 

Nou ìk nog. Opstaan is niet zo moeilijk, dat is een kwestie van je voeten buiten het bed zetten, maar op 

gang komen is een ander verhaal. 

De cv-ketel is deze morgen nog wel aangeslagen. Ik bof. Vorige week bij 12 graden vorst stopte hij er 

ineens mee. Toen had ik pech, maar er was hoop. Niet dat hij gerepareerd kon worden maar wel dat er 

nog ketels op voorraad waren. “Of ik een nieuwe ketel wilde”, was de vraag. Daar hoefde ik niet erg lang 

over na te denken. Dat heb ik beantwoord met een volmondig ja. De temperatuur in huis was inmiddels 

al aardig gedaald. Aan het einde van de volgende dag hing er gelukkig een nieuwe ketel te blinken en 

het ‘hartverwarmende’ was, dat hij ook nog brandde. Warm water was er ook weer. 

Lucky me! Alle in korte tijd aangedragen elektrische kacheltjes konden dus weer terug naar de 

desbetreffende zolders en schuurtjes.  

Hoop is belangrijk. Hoop op betere tijden, hoop op genezing, hoop op een bioscoopje pakken of een 

terrasje. En hoop dat we met zijn allen weer de bankjes van de Elthetokerk mogen gebruiken. Ook al 

zijn ze hard. Mij hoor je daar niet meer over! Hoe heerlijk zal het zijn om gezamenlijk een preek te 

beluisteren, die ieder op zijn eigen wijze mag interpreteren. 

  



Hoop! Ik heb er meneer Van Dale even op nageslagen. Hij omschrijft het als volgt: ‘Wensende 

verwachting dat iets goeds, dat nog onzeker is en in de toekomst ligt, werkelijkheid zal worden’. Hij 

voegde er ook nog enkele spreekwoorden aan toe: Hoop doet leven, hoop hebben, hoop voeden, hoop 

koesteren enz. 

Houd goede hoop! 

 
Bep, weer van harte bedankt voor je bijdrage! 

 

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? 

 

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 

 

------- 

 

Liturgie zondag 28 februari 2021 – Elthetokerk Alblasserdam 

Voorganger: mw. ds. Annemike van der Meiden uit Amsterdam 

Organist: Cor Resseler 

 

Lijdenstijd: Passie en compassie 

Job: werd mijn lijden maar gewogen 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen door het bestuur 

(Aansteken van de kaarsen) 

Welkom, votum en groet voorganger 

Openingsgebed 

Inleiding thema 

Orgelspel op melodie van lied “Jezus leven van mijn leven”. Lied 575 

Lezing 1: Job 6: 1-20 – door Marinus den Oudsten 

Orgelspel op melodie van lied “O Hoofd vol bloed en wonden” Lied 576 

Lezing 2: Marcus 2: 1-12 -  door Marinus den Oudsten 

Overdenking 

Orgelspel op melodie van lied ”Beveel gerust uw wegen” Lied 904 

Diaconaal moment 

Gebeden: Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Zegenbede 

Orgelspel 
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