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Jaargang 2: nr.14 

 
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 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. 

 

Zondag 18 april 2021: 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. 

 

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 18 april” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van de Noodopvang Papendrecht 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 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 

25 april 2021: mw. ds. Hester Radstake. 

  2 mei 2021:  mw. M. Nieuwenhuis – den Dulk uit Schiedam. 

..9 mei 2021:  dhr. drs. Z. Albada uit Gorinchem. 

 

Tijdlijn van het ontstaan van de VVP Alblasserdam 

Op de bijlage treft u deel 11 aan van de tijdlijn. Dit is het laatste deel uit de serie. 

Veel leesplezier! Peter Dekker. 

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 

17 april 2021: Mees Post, Westeinde 9, 2969 BK  Oud-Alblas, 10 jaar. 

18 april 2021: dhr. J.P. van den Berg, Kerklaan 1, 2959 BR  Streefkerk, 83 jaar. 

21 april 2021: mw. E.J. de Kuiper – Bullee, Klimroos 19, 2974 BP  Brandwijk, 82 jaar 

24 april 2021: dhr. D. Kamerling, dependance Polderhuis, Merbau 64, 3315 RP Dordrecht,  

                      95 jaar (tijdelijk adres). 

 

Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 
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Column van de week: Knotwilg 

Daar sta ik dan te staan. Links van mij is er ook één en rechts staan er zelfs een paar. We bivakkeren 

hier al jaren. Van de winter ging mijn pruik eraf. Dat gebeurt bijna elke drie jaar. Dan ben ik ineens een 

skinhead geworden. Dat is niet de fijnste tijd in het jaar, maar goed, het is voor mijn eigen bestwil. Ik 

weet dat het moet gebeuren en de vrijwilligers die zich over mij ontfermen, vinden mij belangrijk. Dat 

geeft me ondanks de kou toch een warm gevoel. 

Over een paar weken word ik weer omringd door fluitenkruid en koolzaad. Daar verheug ik me nu al op. 

In die kleurige periode heb ik het altijd reuze naar mijn zin. In die tijd ook komt het pijlkruid in het 

slootje weer omhoog en tegen de tijd dat de zwanenbloem zich manifesteert, is het al lekker warm. Dat 

is een heerlijke tijd. Mijn plek is langs de slootkant. Er kan een moment komen dat ik enigszins scheef 

ga hangen. In het begin zal dat natuurlijk een griezelige ervaring zijn maar dat zal ook wel wennen. 

In deze regio noemen ze mij een kopstoof. 

Tot voor kort had ik daar nog nooit van gehoord. Ik prefereer dan ook de naam knotwilg. Ik kan wel 100 

jaar worden, behalve als ik ga scheuren, want dan krijgt de regen vat op mijn binnenste. Voorlopig sta 

ik er nog prima bij. 

Vorige week werden er bij de sloot achter mij nieuwe staken neergezet. Die moeten eerst aanslaan en 

bij 1,5 – 2 meter hoogte worden ze dan afgezaagd. 

Af en toe landt er een eend in mijn kruin of maakt een specht driftige bewegingen tegen mijn bast. Om 

mij heen gebeurt van alles. Achter de groenstrook is een fiets/wandelpad. Daar is het op mooie dagen 

een komen en gaan. Jonge gezinnen, oudere stellen, voorover gebogen fietsers en kinderen die al 

slingerend de kunst van het fietsen onder de knie proberen te krijgen. 

Af en toe komt een loslopende hond mijn richting op. Dan weet ik het al. Die gaat zijn poot optillen. 

Gadver! Doe dat lekker even ergens anders! 

Voor de rest heb ik geen klagen. Ik sta heerlijk in het groen, kan goed om me heen kijken en geniet van 

het zonnetje op mijn bast. 

In deze omgeving heb ik veel familie langs de sloten en zonder arrogant te zijn, durf ik te stellen dat wij 

met elkaar erg beeldbepalend zijn. 

Mijn buurman is veel ouder dan ik. Hij is een beetje een chagrijn en moppert altijd over de planten die 

in zijn knot groeien. Joh, denk ik dan, het is toch leuk om een ander ook de ruimte te geven die hij nodig 

heeft. Helaas is niet iedereen even ruimdenkend. Die discussie ga ik niet meer met hem aan. 

Mocht u mij, als u langskomt, eens beter willen bekijken dan stel ik dat zeer op prijs. Ik lijk misschien 

wel heel gewoon, maar ben het niet. Ik ben héél bijzonder en draag de naam knotwilg dan ook met veel 

trots. 

 

Bep,dank je wel voor je bijdrage aan de nieuwsbrief. 

 

Tip (herhaald bericht) 

Zoals bekend zijn giften aan een ANBI-instelling aftrekbaar voor de belastingen. Uiteraard moet wel 

rekening worden gehouden met het zgn. drempelbedrag. In tegenstelling tot voorgaande jaren moet 

de juiste benaming worden aangegeven en die luidt: Protestantse Gemeente Eltheto te 

Alblasserdam i.s.m. de vereniging van vrijzinnig protestanten. Als u begint met het typen van 

de juiste naam wordt deze automatisch gecompleteerd. 

Zie ook de website: www.elthetokerk.nl/anbi. 

 

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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