
1 
 

 
 

 
 
 

 
Jaargang 2: nr.12 

 

Stille Week 2021 

En dan toch ook dit jaar geen samenkomsten in de Stille Week. We zitten nog in het risico-niveau ernstig 

mét verzwaringen en het is dan gewoon niet verstandig. Hoe erg hadden we wel niet gehoopt dat het 

anders kon!! Maar het is niet anders. 

Gelukkig hebben we wel de digitale manier om samen te vieren. We proberen daar het beste van te 

maken. Elke avond - donderdag, vrijdag, zaterdag – kunt u om 19.00 uur, en op paasmorgen om 10.00 

uur meevieren via www.kerkdienstmeebeleven.nu 

In de bijlagen vindt u de liturgieën voor die diensten én voor Paasmorgen. Er staan bovenaan wat 

aanwijzingen voor thuis. 

De kinderen van de kinderkring hebben per gezin een doos gekregen met daarin spullen voor Palmpasen 

en Pasen om zelf mee aan de slag te gaan. Ze zijn met de Palmpaasstokken al druk bezig geweest! Als 

we van alle kinderen foto’s hebben, sturen we een kort filmpje mee met de nieuwsbrief. Ook zit er in het 

pakket van de kinderen een thuisliturgie bij op kinderniveau voor beide zondagse diensten (inclusief links 

naar filmpjes waar ik de bijbelverhalen voorlees). Mocht u ook interesse hebben in de paas-thuisliturgie 

voor kinderen, of in de voorgelezen paasverhalen, mail of app me dan even!  

Sowieso vind ik het erg leuk om reacties te krijgen. Het is een wat eenzame tijd nu, zonder het contact 

met mensen in en tijdens de dienst. Het is fijn als u een berichtje stuurt of een mailtje naar aanleiding 

van één van de diensten (een aantal van u doet dat trouw, waarvoor dank!) Een foto hoe u thuis meeviert 

is ook leuk!  

Ik hoop dat we niet bij elkaar maar wel mét elkaar verbonden, toch mooie vieringen zullen beleven deze 

Stille Week en met Paasmorgen. 

Ik wens u: gezegende Paasdagen en hopelijk tot snel! 

ds. Hester Radstake, radstake@elthetokerk.nl, 06 82322909, 0786912690. 

 

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. 

 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van “zondag 4 april” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van Kerk in Actie voor het project Werelddiaconaat Zuid-Afrika, een 

toekomst voor kansarme kinderen 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 

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

 

Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 
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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 

11 april 2021: mw. ds. A. Lenselink uit Alblasserdam. 

18 april 2021: mw. ds. Hester Radstake. 

25 april 2021: mw. ds. Hester Radstake. 

 

Tijdlijn van het ontstaan van de VVP Alblasserdam 

Op de bijlage treft u deel 9 aan van de tijdlijn. Veel leesplezier! 

Peter Dekker. 

 

Column van de week: 

 

Stippen 

We stippen wat af met zijn allen. Hup daar staat weer een stip en nog één en daar komt de volgende. 

Allemaal op de horizon. Daar leven we dan weer naar toe. Het aparte van een horizon is dat we er nooit 

komen, dus ook niet bij die stippen. Die worden trouwens steeds weer verzet. Ook al lopen we door, de 

horizon met de daarbij geplaatste stippen verschuift ook. 

Het wordt weer anders krijgen we te horen, maar er is hoop. Gelukkig maar! Hup en daar komt er weer 

één. Het is hartstikke druk op de horizon. Stip, stip, stip en stip! We houden moed, want als we dit en 

als we dat doen, dan komt het allemaal goed. Dat komt het ook wel uiteindelijk, maar ik word er een 

beetje moe van. 

En ondertussen gaat het leven gewoon door. We dealen ermee, mopperen erover en proberen er zo 

positief mogelijk mee om te gaan. Vooral dat laatste heeft af en toe wel een extra onderhoudsbeurtje 

nodig. Dat poetsen moet je dan weer zelf doen. 

Gelukkig heb ik ook stippen die niet door anderen gezet worden. Die zijn helemaal alleen voor mij. Dat 

zijn de overzichtelijke. Niet dat ik weet hoe ik er moet komen, maar gezet heb ik ze. 

Genoeg gestipt voor vandaag!! 

En door!! Door naar het paasweekend, door naar gezellige ontmoetingen, door met mijn ‘stukkie’ 

schrijven en door naar de tuin die om onderhoud vraagt.  

Ik ben trouwens dol op de horizon. Ik kijk er graag naar, vooral naar de zon die erachter opkomt en de 

bomenrij die zich ertegen zo prachtig aftekent. Op het strand is niets zo rustgevend als je blik op de 

horizon richten en wachten tot de zon ondergaat. Ik probeer hem ook nog regelmatig te verruimen. Ik 

weet op dit moment niet precies waarheen, maar verruimen wil ik hem. En ik geef eerlijk toe: sommige 

dingen gaan gewoon boven mijn horizon.  

En zo rommelen we het voorjaar door. Ik wens u er veel succes mee en blijf vooral je eigen stippen 

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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