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Jaargang 2: nr.10 

 

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. 

Wij hebben u al geïnformeerd over de mogelijkheden om de regeling aan te kunnen passen. 

 

Hoe wij dit willen realiseren: 

- Zondag aanstaande wordt weer begonnen met het zingen van de liederen door (maximaal) vier 

zangeressen/zangers; 

- kerkbezoek wordt op die datum nog niet toegelaten; 

- de dienst van 28 maart aanstaande (Palmzondag) wordt in principe opengesteld voor deelname 

door kinderen, ouders en grootouders. Als bovengrens geldt maximaal 30 bezoekers die zich ook 

tevoren moeten aanmelden; 

- gemeentezang is – en dat geldt de komende periode - niet toegestaan; 

- na 28 maart 2021 is kerkbezoek voor iedereen opengesteld (tot een maximum van 30 

personen) met “aanmeldplicht”; 

- over de invulling van de avonddiensten in de zgn. Stille Week (diensten Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag, Paaswake) wordt u nog geïnformeerd. Er zal in ieder geval een aanmeldplicht worden 

gehanteerd: 

o in verband met de dan nog geldende avondklok beginnen de diensten om 19.00 uur zodat 

u weer tijdig huiswaarts kunt keren; 

o op Witte Donderdag zijn wij gewoon het Avondmaal te vieren en moet vooraf bekend zijn 

hoeveel bezoekers aan het avondmaal zullen deelnemen; 

o mocht op 3 april (de datum van de Paaswakedienst) de avondklok zijn ingetrokken, begint 

de dienst om 22.00 uur. 

- De dienst op Eerste Paasdag begint om 10.00 uur en geldt eveneens de aanmeldplicht. 

 

Dit alles is wel onder voorbehoud van hoe het met corona-ontwikkelingen en bijbehorende maatregelen 

verder gaat. Na de persconferentie van 23 maart wordt er een definitieve knoop doorgehakt over de 

Paasweek. 

 

Nog even dit: het gebruik van de mondkapjes blijft een verplichting evenals het opvolgen van de 

richtlijnen van de medewerkers van de Covid-commissie. Na afloop van de dienst(en) wordt u verzocht 

direct naar huis te gaan en niet te blijven praten op ons parkeerterrein. 

 

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?  
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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 5 (21 maart -27 maart): Ik ben er voor jou: weet dat je welkom bent! 

Breng een raambezoekje of deurbezoekje bij iemand. Even een kort praatje en iemand zien. Als de 

maatregelen dat weer toelaten, kan je wellicht ook even kort op bezoek gaan bij iemand. 

 

Zondag 21 maart 2021: dhr. G. Barendrecht uit Barendrecht 
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 21 maart” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van Kerk in Actie voor het project Indonesië voor een beter 

inkomen voor Javaanse boeren 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. 

 

Aanvullende mededeling vanuit de diaconie 

In de nieuwsbrief van 4 maart 2021 werd gevraagd om een extra gift voor de Voedselbank. Op het 

moment van het samenstellen van deze nieuwsbrief is een bedrag van € 95,-- ontvangen. Deze actie is 

nog niet afgesloten dus geven wij u de hint nog eens aan dit belangrijke doel te denken……. Dank voor 

uw aandacht! 

 

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 maart 2021: dhr. A. Ritmeester, Rembrandtlaan 89, 2951 PL  Alblasserdam, 88 jaar. 

26 maart 2021: Nienke Janse, Bark 2, 2951 JB  Alblasserdam, 10 jaar. 

 

Ziekenhuisopname 

Door een val heeft ons gemeentelid Dick Kamerling zijn heup gebroken. Hij is inmiddels daaraan met 

goed gevolg geopereerd. Hij ligt (nog) in het ziekenhuis. Graag hadden wij u zijn tijdelijk adres 

doorgegeven maar op het moment van het samenstellen van de nieuwsbrief was dit nog niet bekend. 

Zodra adresgegevens bekend zijn wordt u daarover geïnformeerd via de afkondigingen en de mail en 

kunt u hem via een kaartje of telefoontje een hart onder de riem steken. 

 

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 

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

Over de diensten in de zgn. Stille Week en met Pasen wordt u volgende week geïnformeerd. 
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Tijdlijn van het ontstaan van de VVP Alblasserdam 

Op de bijlage treft u deel 7 aan van de tijdlijn. Veel leesplezier! 

Peter Dekker. 

 

Column van de week: 

 

‘Geduld is een wachtwoord’. 

Deze quote is niet van mezelf, maar komt uit het boekje ‘Mwah’.  

Daar staan heel veel leuke woordspelingen in. Als je daarvan houdt, is het echt genieten. Maar 

terugkomend op de beginzin, die zin pakte me. En binnen de kortste keren komen er dan daaraan 

gerelateerde situaties voorbij. 

Zo moest ik een bedrijf bellen. U raadt het al: het keuzemenu! Vervolgens noodgedwongen het hele 

riedeltje afgeluisterd, want op een of andere manier moet ik nooit knop 1 indrukken. Daar heb je geduld 

voor nodig. Uiteindelijk kom je via het keuzemenu in de wachtstand en zegt een stem dat er nog meer 

mensen op de lijn zitten en dat het erg druk is. Na vijf minuten hoor ik iemand door de telefoon zeggen 

dat ze mij op dit moment niet te woord kunnen staan vanwege de drukte en daarna tuut, tuut en tuut. 

Oké, het is ook een manier. Morgen weer verder. 

 

Het leven is heel veel wachten. Wachten op je beurt, wachten op de uitslag, wachten op je 

kinderen/kleinkinderen, wachten op het nieuwe bankstel, wachten op mooi weer, wachten tot de schilder 

tijd heeft enz. enz. 

Af en toe mopperen we even over al dat gewacht, maar over het algemeen accepteren we het gewoon. 

We hebben er ook weinig problemen mee als we een stap opzij moeten zetten, waardoor we zelf langer 

moeten wachten. Het fenomeen is totaal geïntegreerd in ons systeem en dat is ook heel prettig. 

Ik wacht nu op het moment dat de winkels weer opengaan of dat theaters hun deuren open stellen. Daar 

word ik echt niet ongeduldig van. Ze gaan vanzelf een keer open. 

Ik wacht trouwens ook op het moment dat ik in aanmerking kom om gevaccineerd te worden en om 

weer voor de eerste keer iemand een hand te schudden. Ook dat zorgt niet voor ongeduld. Dat laatste 

zit meer in de categorie: verlangen. 

‘Heeft u een ogenblikje geduld alstublieft’. Eigenlijk betekent dat niets anders dan ‘even wachten’.  ‘Dank 

u voor het wachten’ staat voor: dank voor uw geduld. 

Wachten is ook geen probleem. We kijken in die tijd rond of we maken een praatje. Mochten we erg lang 

in de wacht staan, geven we de plantjes water. 

Het voordeel van wachten is dat het geen zeer doet, alleen soms irritatie oproept en voor de nodige 

spanning kan zorgen. 

‘Mwah’ verwoordde het mooi: geduld is een wachtwoord. 

Ik voeg er ter afsluiting nog een paar quotes aan toe, zomaar voor de aardigheid. 

‘Je wordt met de lach leuker’. 

‘Zullen we morgen maar in het NU leven?’  

‘Hoe zag de toekomst er vroeger eigenlijk uit?’ 

En hoe onze toekomst er uit gaat zien. Ik heb geen glazen bol, dus ik wacht het gewoon af, neem de 

stappen die ik denk te moeten zetten en probeer er het beste van te maken. 

Ik wens u veel geduld!  

 

Deze zo langzamerhand wekelijkse column wordt verzorgd door mevrouw Bep van Veenendaal, maar 

dat wist u al! 

 

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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