
 
 

 
 
 

 
Jaargang 2: nr.3 

 

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. 

 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur en zijn via www.kerkdienstmeebeleven.nu te volgen. 

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 te voren 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. 

 

Bij de diensten – zondag 24 januari 2021 

In deze dienst gaat mw. M. Pieterse uit Krimpen aan den IJssel voor. 

Organist is Cor Resseler. 

 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van “zondag 24 januari” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van het eigen diaconale werk op het rekeningnummer van de diaconie: 

NL61 INGB 0006475321 t.n.v 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 

23 januari 2021: mw. J.J. Vijgeboom – Gautier, Lijsterweg 61, 3362 BC  Sliedrecht, 97 jaar. 

27 januari 2021: dhr. E. Huttinga, oost Kinderdijk 6, 2953 CP  Alblasserdam, 82 jaar. 

31 januari 2021: Sabine de Vreede, Walmolen 11, 3352 AL  Papendrecht, 10 jaar 

 

Huwelijken 

-- 

 

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 

31 januari:     kerkdienst ‘live en online’, ds. Hester Radstake. 

  7 februari:     kerkdienst ‘live en online, ds. H. Hartogsveld uit “s – Gravendeel. 

14 februari:     kerkdienst ‘live en online,  ds. Hester Radstake. 
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Kopij nieuwsbrief 

Mocht u kopij willen aanleveren voor de volgende nieuwsbief, dan kan dat uiterlijk op woensdag 27 

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

 

Ontvangen berichten en reacties van gemeenteleden 

 

Dankbetuiging 

 

Dag allen, 

Mijn broer Hans en ik willen iedereen, die een bijdrage heeft geleverd aan de uitvaart van onze 

moeder, heel hartelijk danken. Zowel voor als achter de schermen is er veel werk verricht, zodat we 

kunnen terugkijken op een mooie dankdienst en crematie. Toen we donderdag hoorden dat er geen 

voorzangers mochten zingen, waren we teleurgesteld. Groot was dan ook de verrassing dat Hester het 

Onze Vader zong. 

Ook dank voor alle blijken van medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes, mailtjes, sms'jes en zo 

meer. Het verdriet en gemis worden er niet minder om, maar wel draaglijker. 

En nu verder, zonder Wim en Marrie... 

Hartelijke groet van Hans, Inge en verdere familie 

 
Overweging van Bep van Veenendaal 

 

Donderdag 31 december 2020 

De laatste dag van het jaar is aangebroken. Het was een vreemd jaar. Een jaar ook van improviseren 

en moed houden omdat een virus ons land was binnen gevallen en zich hier bijzonder op zijn gemak 

ging voelen. Wij zijn al lang klaar met hem, maar hij is nog niet klaar met ons. 

Het was een jaar, waarin mijn vriendin borstkanker kreeg en daar nog steeds de naweeën van 

ondervindt. Twee andere vriendinnen kregen nare diagnoses en moeten daar het nieuwe jaar mee in. 

Mijn broer trok in het voorjaar het kortste strootje en overleed. Hij was de enige die ik al heel mijn 

leven kende en binnen hetzelfde gezin is opgegroeid. De enige ook die weet waar ik vandaan kom. 

Einde van een gezin, waarin ik nu de enige vaandeldrager ben. 

Een gezin met warme ouders, gedreven ook en heel sociaal. Enkele van mijn vaders opmerkingen 

dwarrelen nog steeds in mijn hoofd rond. “Het gaat altijd om de beweging die van je afgaat, niet die 

naar je toekomt” en “het moeilijkste is om anders naar dezelfde dingen te kijken” en “respecteer de 

ander in zijn anders zijn”.  

Een moeder die er altijd voor ons was en van wie iedereen onverwacht mocht blijven eten omdat haar 

manier van koken daarop was berekend. Blijven slapen was ook geen enkel probleem en als er een blik 

studenten kwam schaatsen of uit Delft naar ons toe kwam om te gaan zeilen, kon iedereen aan het 

einde van de dag aan tafel schuiven. Zij was de spil in het gezin. Wellicht de meest onderbelichte, 

maar zonder haar was het nooit zo gezellig en warm geweest. 

Ik mijmer en denk aan mijn eigen strijd dit jaar. De val op mijn hoofd die zo’n grote impact op mijn 

functioneren heeft gehad en nog heeft en ook dat het een wonder is dat ik de moed erin heb kunnen 

houden. Ik sta inmiddels al negentien maanden op de waakvlam. Dat is lang voor een doener. 

De klok tikt door!  

Het jaar was moeilijk maar ook mooi. Mooi vanwege de vriendschappen die zijn blijven bestaan. Mooi 

ook omdat de gedwongen rust me een kijk in mezelf heeft gegeven en me heeft gewezen op mijn plek 

in de tijd. Het gaat er immers niet om wat je bent maar wie je bent. Gedaan heb ik genoeg. Ik heb 

gedisciplineerd getraind, voldoende rustmomenten gepakt, gezocht hoe ik verder kon. Niet op de 

manier zoals ik het altijd had gedaan maar door het vinden van andere wegen. “Anders naar dezelfde 

dingen kijken”. 

En de klok tikt door!  

Het jaar 2021 staat op de stoep. Een jaar waar ik met een glimlach en een knipoog naar kijk. Ik heb er 

zin in. Het aftellen is begonnen. Vijf, vier, drie, twee, één. . . . .  



De eerste knal klinkt. Een vuurpijl schiet omhoog. Het is 2021!! Een heel jaar met nieuwe kansen en 

mogelijkheden. Met zijn drieën heffen we het glas, kijken elkaar aan en gunnen de ander een prachtig 

jaar. 

Proost!! 

En de klok?  De klok kijkt niet op of om, hij tikt door! 

 

 

 

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 zaal- 

ruimte Elthetokerk:  Margo v.d. Graaf, 06-30798178. 

Website:   www.elthetokerk.nl 
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