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Jaargang 2: nr.18 

 
Algemeen 

Naar aanleiding van het bericht dat de kerken, zij het met de bekende beperkingen, weer opengesteld 

kunnen worden, hebben Kerkenraad en Bestuur besloten hierin vooralsnog niet mee te gaan. Wij richten 

nu ons streven op de dienst van Eerste Pinksterdag op 23 mei 2021. Het besluit om tijdens de 

diensten alleen door de leden van de zanggroep te laten zingen blijft in stand. In de komende dienst  

(16 mei 2021) mogen nog geen gemeenteleden aanwezig zijn. Er geldt echter 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. 

 

Over het op zondag 23 mei 2021 (Eerste Pinksterdag) weer openstellen van de kerkdiensten 

voor gemeenteleden en onder welke voorwaarden wordt u in de volgende nieuwsbrief 

geïnformeerd. 

 

HERHAALD BERICHT 

 
 
 

         
 

 

We hopen dat het mogelijk is om op Pinksteren met maximaal dertig mensen bij elkaar te komen in de 

kerk, maar nu u dit leest, weten we dat nog niet 100% zeker. Een deel van u zal in elk geval thuis de 

dienst mee beleven. 

Op Pinksteren, feest van de geest, feest van hoop, willen we graag dat de hoop van en voor iedereen 

een plaats krijgt. Zodat we wellicht apart, maar toch samen dit feest met elkaar vieren.   

We willen een mobiel of slinger met duiven maken. Een kerk vol duiven, een kerk vol hoop.   

Maar daarvoor hebben we uw en jouw medewerking nodig! 

 

Wat gaan we doen?  

U maakt een duif: dat mag door te vouwen (zie instructiefilmpje hier: Instructiefilmpje duif vouwen), 

door te tekenen en uit te knippen, te knutselen, te naaien, te timmeren, wat u maar wilt. Maak de duif 

niet té klein want dan kunnen de mensen thuis het niet zien! Ze hoeven niet wit, alle kleuren zijn leuk!  

Lukt het u niet om zelf iets te maken, maar wilt uw wel meedoen, zijn er twee opties:  

- u laat weten aan Heleen/Hester dat u graag een duif wilt om iets op te schrijven (gegevens zie 

onder) dan brengen we een duif bij u langs, of sturen hem op!  

- u mailt uw tekst (zie onder) naar Heleen en zij zet het voor u op een duif  

Aan de twee kanten van de duif schrijft u een tekst: 

1. Waar hoopt u, waar hoop je op?   

(bv. het kan iets concreets zijn in de nabije toekomst of iets anders verder weg – einde corona, 

vriend die beter wordt, examen dat je wilt halen)  

2. Waar krijgt u, krijg je hoop van of wie geeft jou hoop?  

(bv. een goede vriend, het geloof, de natuur, etc)  

Dit mag anoniem, mag ook met uw/jouw naam erbij. Een deel van de teksten zal – anoniem – 

terugkomen in de dienst.  

 

De duiven levert u in, uiterlijk 21 mei in de brievenbus van de kerk, of stuurt u op naar de kerk: 

Blokweerweg 22, 2953 AB Alblasserdam  

Ook kunt u ze op zaterdag 22 mei tussen 10 en 11 uur inleveren in de kerk, er zijn dan mensen aanwezig 

om ze op te hangen.  
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We hopen heel veel duiven te ontvangen zodat we een kerk vol duiven van hoop kunnen maken! 

 

Hartelijke groet, 

Heleen Dekker, h.dekker004@online.nl, 078 6158666, 06 37446576  

Hester Radstake, radstake@elthetokerk.nl, 078 6912690, 06 82322909   

 

Zondag 16 mei 2021: de heer L.J. Stout uit Alblasserdam 
De dienst van aanstaande zondag wordt geleid door ons gemeentelid de heer L.J. Stout. 

 

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 16 mei” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van de SIHVA 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. 

 

Aanvragen voorbede 

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat voor de komende twee zondagen (16 en 23 mei 2021) 

telefonisch of per mail bij Hester Radstake. Dit kan tot uiterlijk donderdagochtend 12.00 uur. 

Uw verzoek zal dan op de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Agenda 2021 

23 mei 2021:  ds. Hester Radstake. 

30 mei 2021:  ds. W. Lagrouw uit Gouda. 

  6 juni 2021:  ds. Hester Radstake. 

Omzien naar elkaar – gemeente onderling 

We kunnen er nog steeds 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 

--- 

 

Huwelijken 

17 mei 2021: dhr. en mw. Huttinga/Boxem, Oost Kinderdijk 6, 2953 CP  Alblasserdam, 58 jaar. 

 

Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 

 

Column van de week: Kozijnen 

Alles is afgeplakt. Vloeren, kasten enz. De bedden zijn verhuisd naar de straatzijde. Daar is precies een 

opening overgebleven voor een ‘heerlijk” slaapplaats voor mij. Een rommelige kamer maar toch heeft 

het iets ‘knussigs’. Als je er een blik op zou werpen, denk je misschien: knus? Het is gewoon een 

opslagruimte. Gelukkig kan ik daar anders naar kijken. Niet als dat mijn permanente plek gaat worden, 

maar voor een dag of vier is het prima te doen. 

Maar hoezo? Waarom deze actie? 

Nou dat kan ik heel kort uitleggen: ‘De kozijnen worden vervangen in de achterpui’.  

Oh leuk!! Nou dat is het zeker niet, maar nodig is het wel. 

 

Het hout was op sommige plekken een beetje papperig geworden. Op enkele punten leek het meer op 

papier-maché, maar dan in onverharde vorm. Het raam ging ook een beetje moeilijk open. Nou ja, open 

ging het wel, maar dichtdoen leverde steeds meer problemen op. Toch lastig! 

Als het niet kan zoals het gaat, dan moet het maar zoals het kan. De oplossing voor het raam was heel 

eenvoudig, gewoon een scheerlijntje tussen de knop van het raam en de radiatorbuis spannen. Een 

mooie zeilknoop erop en het probleem weer even vooruitgeschoven. 
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Maar vandaag is het zover. De wachttijd is overal lang en voor dit soort dingen dus ook.  

Half acht. Prrrrt! De ramen en de daarbij behoren mannen arriveren. Aangezien ze op de derde woonlaag 

moeten zijn en het balkon bij de tussenlaag toch een beetje smal is voor de steiger, moeten ze 

improviseren. Na anderhalf uur was alles heel vernuftig aan elkaar geknutseld, met inachtneming van 

de veiligheid. De steigermissie is in ieder geval geslaagd. 

Mijn bouwvakkers-gehoorbeschermers liggen stand-by op de keukentafel en ik schroom dan ook geen 

moment om ze bij de eerste boorgeluiden meteen op te zetten. Af en toe ook sta ik met die grote doppen 

even voor het raam en vraag me dan in alle vrolijkheid ineens af hoe dat eruit ziet vanaf de straatkant. 

Al het glas- en houtwerk is er intussen uitgehaald. Het is nu van buiten vandaan een prachtige 

invliegroute geworden. De mussen en de koolmezen en de rest van de rondvliegende gezelschappen 

kunnen zo naar binnen. Welkom!  

Gelukkig hoef ik er nog niet te slapen vannacht. 

Het tweetal werkt hard. Een van hen is net met de Ramadan begonnen maar toont geen spoortje van 

vermoeidheid of inaccuraatheid. Hij eet en hij drinkt de hele dag niks. Als ik dan koffie voor zijn collega 

zet, vind ik het een beetje ongemakkelijk om diegene dan een overheerlijke stroopwafel aan te bieden. 

Maar ja……..dat is dan maar zo. 

Toch vind ik de Ramadan een mooie manier van bezinning en ook een tijd om je even extra te 

bekommeren om mensen die het minder hebben getroffen dan jij. 

Als ik naar buiten loop, zie ik echt alleen maar rotzooi. Resten hout, palen, oude raampjes en ook veel 

stof. Als ik boven kom, dan weet ik niet hoe snel ik weer naar beneden moet. En……dat moet allemaal 

weer opgeruimd worden. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. In de loop der jaren ben ik een beetje 

allergisch voor stof en geknutsel aan mijn huis geworden.  

Focus Bep! Niet verder kijken dan wat het nu is. 

Hoera! Om drie uur ben ik wind- en waterdicht. De twee slaapkamers zijn vanaf nu weer gesloten voor 

alles wat buiten rondvliegt. 

Nog één dag en dan zwaai ik die twee mannen weer uit en loop daarna naar boven, ga een tijdje door 

het  nieuwe glas staan kijken, pak de hendel van het raam, draai de knop naar rechts en doe hem open. 

En weet je wat er dan gebeurt. Een en al soepelheid! Hor ervoor en laat de muggen maar dansen. Maar 

wel buiten! 

Einde van het scheerlijnen-tijdperk! 

 
Dank je wel Bep! 

 

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.n 
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