
1 
 

 
 

 
 
 

 
Jaargang 2: nr.11 

 

Algemeen 

Kerkdiensten in Coronatijd 
 

In de nieuwsbrief van vorige week hebt u kunnen lezen dat wij de maatregelen voortvloeiende uit de 

coronaregeling enigszins zouden willen versoepelen o.a. door beperkt bezoek aan de kerkdiensten 

(maximaal 30 personen) weer in te voeren en een viertal zangers en zangeressen de liederen te laten 

zingen. Dit zou zijn beslag moeten krijgen na 28 maart 2021. Met het herinvoeren van het zingen van 

de liederen is inmiddels een begin gemaakt en dat zal ook zo blijven. 

 

Ministerpresident Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hadden tijdens de persconferentie echter een 

teleurstellende mededeling. De ontwikkelingen rond de toename van het besmettingsniveau en het 

stijgende aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zijn dusdanig dat op dit moment van versoepeling 

weinig tot geen sprake kan zijn. 

 

Wat betekent dat voor ons als Elthetogemeente? 

 

Alblasserdam en omgeving worden nog steeds gerekend tot het gebied met een “zeer ernstig risico”. 

In onder andere de routekaart voor kerken wordt per risiconiveau een aantal maatregelen geadviseerd. 

Tussen haakjes staat daarbij “ten minste” en dan begrijpt u dat wij daar niet aan voorbij kunnen gaan. 

Het dringende advies is onder andere de online uitzendingen van kerkdiensten verder te bevorderen, 

een maatregel die ook door ons al is genomen. 

Wij kunnen aan dit advies en de ontwikkeling van het besmettingsniveau niet voorbijgaan en kijken wij 

met de nodige zorg naar onze gemeente. 

Wij weten en horen veel dat het openstellen van de kerk dringend gewenst wordt en dat erkennen en 

onderschrijven wij. Anderzijds belijden wij solidariteit met de samenleving en het zoveel mogelijk 

beperken van elk besmettingsrisico. Aan deze lijn willen we vasthouden ook al gelet op onze 

verantwoordelijkheid die wij als Kerkenraad en Bestuur hebben zowel voor u als onszelf. 

 

Het is echt met pijn in ons hart dat we hebben moeten besluiten tijdens de komende kerkdiensten 

geen gemeenteleden toe te laten met uitzondering van degenen die geen mogelijkheid hebben om 

digitaal de kerkdiensten te kunnen volgen. Kortom, we gaan terug tot de regeling die al een paar 

maanden geldt. 

 

Wij vragen om en rekenen op uw begrip voor deze maatregel. 

 

Hoelang dit nog zal duren? We weten het niet, maar zodra er van versoepeling van de maatregelen 

sprake zal zijn, zullen we zeker adequaat daarop reageren. 

 

Voor de diensten van Palmzondag en in de Stille week, gevolgd door Pasen waren allerlei 

plannen in ontwikkeling die nu aangepast moeten worden. U zult daarover begin volgende 

week worden geïnformeerd. 

 

Voor de kinderen zal er in ieder geval iets gedaan worden, zij krijgen allemaal een doos met allerhande 

spullen die op Palmzondag en Pasen betrekking hebben. Wat erin zit, dat is nog een verrassing! 

 

Het is een lange mededeling geworden en u zult begrijpen dat wij, als Kerkenraad en Bestuur, deze 

maatregel niet zo maar hebben genomen. 

 

Wij wensen u, ondanks de zware tijd waarin we leven, goede Paasdagen toe. 

  

 

 



2 
 

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 6 (28 maart – 4 april): Ik ben er voor jou: samen koffie drinken 

Spreek met iemand af om samen koffie of thee te drinken tijdens een telefoongesprek, of videobel-

gesprek. Ook leuk voor de kinderen om aan mee te doen! Spreek samen een goed moment af en zit 

allebei klaar met iets lekkers te eten en te drinken.  

Op Goede Vrijdag 2 april om 10.30 uur kunt u ook meedoen met de kerk-koffie-online sessie via 

Teams: 

Deelnemen via uw computer of mobiele app 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

Zondag 28 maart 2021 (Palmzondag): 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. 

In deze dienst nemen we afscheid van Gerdine de Vreede – Torn als ouderling. Herbevestigd worden 

Heleen Dekker (diaken), Jeannette Luksen (ouderling) en Gerda Vaartjes (ouderling). 

 

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 maart” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van Kerk in Actie voor het project Paaschallenge ontdekken wat 

Pasen is 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 

1 april: Annieke van de Enden, Salamander 5, 2954 BE  Alblasserdam, 10 jaar 

4 april: dhr. A. v.d. Graaf, Resedastraat 5, 2951 BW  Alblasserdam, 85 jaar. 

 

Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 

 

Excuses 

Door een vervelend misverstand staat in de onlangs uitgegeven Eltheto-taal bij de verjaardagen nog 

vermeld mevrouw A. Schouten – Vermaat. Zij is al geruime tijd geleden overleden. Wij bieden de 

familie onze welgemeende excuses aan voor deze omissie. 

 

mailto:radstake@elthetokerk.nl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjNiZGI5MjctYjEyMS00NmRhLWI3OTctM2Y5ODUzMmE3M2Y0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226aac2eb6-6993-41ad-96ab-b6e788f4050b%22%2c%22Oid%22%3a%224236ab23-742d-4079-ad19-6ba2dbf2af85%22%7d
http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Ziekenhuisopname 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al doorgaven verblijft de heer Dick Kamerling in het Albert 

Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. Zijn adres is: Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht, afdeling 

V05, kamer 10, Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT  Dordrecht. 

 

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 

De komende week is de zgn. Stille Week waarin verschillende kerkdiensten worden gehouden. Deze 

zullen alle worden geleid door ds. Hester Radstake. Het betreft de volgende data en diensten: 

1 april 2021: Witte Donderdag. In deze dienst wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd; 

2 april 2021: Goede Vrijdag; 

3 april 2021: Stille Zaterdag/Paaswake; 

4 april 2021: Eerste Paasdag. 

De diensten op 1 t/m 3 april beginnen om 19.00 uur. De dienst op Eerste Paasdag begint om 10.00 

uur. Uiteraard worden de diensten live en online uitgezonden. Houd u rekening met de aanvangstijd. 

 

Begin volgende week ontvangt u meer informatie en ook de liturgieën. 

 
Tijdlijn van het ontstaan van de VVP Alblasserdam 

Op de bijlage treft u deel 8 aan van de tijdlijn. Veel leesplezier! 

Peter Dekker. 

 

Column van de week: 

 
“Pukkeltjes”. 

De avond ervoor had ik bedacht om mijn eigen sleur even te doorbreken en met de waterbus naar 

Dordrecht te gaan. Niet dat ik daar iets kan doen maar het is fijn om weer even een andere omgeving 
op te snuiven. 

De volgende morgen had ik eigenlijk geen zin, maar een belofte die je aan jezelf hebt gedaan moet je 
gewoon nakomen. 

Ik draai dus het ponton bij de waterbus op en zie één man op een bankje zitten. Als rechtgeaarde 
dorpeling laat ik mijn goedemorgen horen. Hij beantwoordt het. 

Ik zet mijn fiets op de standaard, doe mijn helm in de fietstas en haal mijn mondkapje  te voorschijn. 

De blik van de man blijft onheilspellend op me gericht. Ik verwacht een gesprek. Ik ben dol op een 
praatje, maar mijn gevoel zei me dat ik hier niet blij van ging worden. 

‘Ik laat me niet vaccineren’, hoor ik zijn stem van twee bankjes verder, ‘want Hij zorgt voor me’. Oké 
Bep, hoor het aan en laat je mening achterwege. 

Het Koninkrijk komt voorbij en al het licht dat hij ontvangt en het vertrouwen. Om toch enigszins aan 

zijn behoefte om mij te betrekken in de vreugde over zijn geloof te voldoen, zei ik: ‘Dat is heel fijn 

voor u, maar ik kijk daar anders naar en met sommige dingen kan ik niks.’  

Dat vond hij jammer voor mij. Pffft!! Het is vijf voor tien in de ochtend. Mag dit gesprek stoppen. 

Vandaag even niet. Ik gun ieder het zijne en geloof vooral waar je je goed bij voelt. Ik heb daar geen 

enkel probleem mee, maar dit soort onverwachte conversaties bezorgen me echt een allergische 

reactie. Daarbij vind ik geloof iets heel persoonlijks en heb ik echt helemaal niets met die rotsvaste 

zekerheden. Daar ben ik niet zo goed in. Als de ander dat wel heeft, vind ik dat prima.  

Vorige week fietste ik langs een woning waar levensgroot de volgende tekst stond: Jezus leeft en 

daarom ben ik niet bang voor morgen. Het enige wat ik dan kan denken is: niet ergens een klein 
twijfeltje! 

Maar goed ik zat nog steeds op het ponton in de hoop dat er snel iemand de hoek om zou komen. En 

dat gebeurde gelukkig. Een jong meisje met een stoere fiets en grote mand voorop. Ze ging op het 
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bankje naast mij zitten en we keken elkaar vriendelijk aan. ‘Mag je weer naar school’?, vroeg ik. Ja ze 

mocht weer en ze glunderde van oor tot oor. Vandaag mocht ze stage bij een kinderopvang in 

Dordrecht lopen. Ze deed een opleiding pedagogisch medewerker. Ik hou van dit soort gesprekken.  

Er kwam een jongeman bij. Die mocht ook weer. Ik was leuk gered.  

De waterbus meerde aan. 

Ik ben de 70 gepasseerd en die ongevraagde, ongetwijfeld goed bedoelde gesprekken over de 

zekerheden van het geloof, bespaar ze me. Mijn motto was en is nog steeds: probeer er maar naar te 
leven dat is soms al moeilijk genoeg. 

Van de week werd er een opkikkertje bezorgd (een zelfgemaakt bloemstukje), zomaar van iemand die 

anoniem wilde blijven. Er zat een briefje bij “Made with love”. Zomaar een initiatief van iemand die het 

plan had opgevat om voor mensen iets te maken en als opkikkertje af te geven. Ze bezorgde niet zelf 

en bleef dus anoniem. En dat gebaar ontroerde me. Die man bezorgde me een allergische reactie, 
maar die onbekende die raakte me.    

Hartelijk dank Bep voor deze bijdrage! 

 

                             

 

   Zondag aanstaande gaat de zomertijd in en moet u de klok een uur  

v   vooruit zetten! 

 

 

 

 

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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