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Jaargang 2: nrs. 27/28 

 
N.B. In verband met de vakantieperiode geldt deze nieuwsbrief voor de komende twee weken. De eerstvolgende 
nieuwsbrief verschijnt op 29 of 30 juli 2021. 
 
Algemeen 

Voor het bezoeken van kerkdiensten gelden voor onze gemeente de volgende regels: 

- het aantal medewerkers en kerkgangers mogen de door de 1,5 meter maatregel toegestane  

35 – 40 personen niet overschrijden, het systeem van de aanmeldingen blijft gehandhaafd; 

- onder beperkende voorwaarden wordt het zingen van enkele liederen tijdens de dienst weer 

toegelaten. 

 

Natuurlijk houden we ons ook aan de basisregels: 

- Thuisblijven bij verkoudheidsklachten; 

- Handen desinfecteren bij binnenkomst; 

- Het dragen van mondkapjes is niet langer verplicht; het wordt aan uzelf overgelaten of u al dan 

niet gebruik wilt (blijven) maken van mondkapjes; 

- 1,5 Meter afstand in acht houden! 

- De toewijzing van de zitplaatsen en het vertrek na afloop van de kerkdienst blijft gehandhaafd. 

 

Wij hebben de bovenstaande regels nu al geruime tijd gepubliceerd en gehanteerd en u houdt zich daar 

keurig aan, waarvoor onze dank en die van de Covid-commissie! 

 

Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich voor vrijdagavond 16en/of vrijdagavond 23 juli 2021 te 

melden bij: 

- Els Beugelink, tel. bereikbaar onder nummer 06 – 22697732 of per mail: beuge072@gmail.com. 

 

Zondag 18 juli 2021 wordt de dienst geleid door ds. Hester Radstake 
In deze dienst wordt het Avondmaal gevierd op de eigen plek met de eigen tafeltjes. 

 

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. 

 

Als u zondag tijdens de dienst aanwezig bent, wilt u dan zelf uw liedboek en de liturgie meenemen? 

 

Kinderkring 

Zondag is er kinderkring. 

 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 18 juli aan: 

1. Diaconie, ten behoeve van Warchild op het rekeningnummer van de diaconie:  

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diakonie Elthetokerk;  

de collecte van 25 juli 2021 is bestemd voor het eigen diaconale werk; 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: 

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

Na de dienst kunt u bij de uitgang ook uw collectegeld en collectebonnen deponeren in de twee potten 

die bij de uitgang staan. 
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Aanvragen voorbede 

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij Hester Radstake en/of Cor Resseler. 

Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur. 

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

 
Uit de pastorie 

Wat een vreemd ‘kerkelijk seizoen/schooljaar’ hebben we weer achter de rug. Vorig jaar rond deze tijd 

waren we blij dat we weer samen mochten komen in de kerk. De zomer verliep relatief rustig, maar in 

september (2020) gewoon weer de kerkelijke activiteiten opstarten zoals we zo graag wilden was nog 

geen optie. Startzondag had als thema ‘zonder ontmoeting toch verbonden’, met post van verschillende 

gemeenteleden voorgelezen in de kerk. In het najaar ging het met de covid-cijfers weer ‘mis’, we hoopten 

zo dat we Kerst met wat mensen in de kerk konden vieren, maar vanaf 15 december ging de tweede 

lockdown in.  

Ik vond het best een pittig jaar. Telkens bedenk je plannen voor leuke en mooie kerkdiensten, 

activiteiten. Telkens hoop je dat er weer wat meer kan. Telkens denk je: over een maand zijn we er wel 

van af, dan kan ik weer dit en dat (meer met kinderen in de kerk, veilig mensen bezoeken), maar telkens 

was het niet zo. Het was veel schakelen, veel dubbel voorbereiden (Paasweek met mensen in de kerk of 

met alleen maar de noodzakelijke medewerkers is toch anders). Veel afwegen of je wel of niet naar 

mensen toe kon gaan (verkouden kinderen thuis leek ook niet erg veilig). Bellen is toch niet hetzelfde 

als live-contact, los van het feit dat bellen niet mijn sterkste kant is. Digitale kerkdiensten zijn toch geen 

kerkdiensten met mensen in de kerk……. 

En dan hadden we ook nog van half december tot half februari de kinderen thuis van school. Ook dat 

vergt extra aandacht en tijd. Toen ze weer op school waren, bezochten we met regelmaat een teststraat, 

want om de haverklap waren we weer allemaal verkouden.  

Vanaf eind mei komen we weer met zo’n 30 mensen in de kerk. Dat is fijn. De laatste weken mochten 

we zelfs wat zingen en konden de mondkapjes af. Het lukte me om voorzichtigjes weer wat naar voren 

te kijken, activiteiten en dergelijke te gaan plannen voor het nieuwe seizoen. Iets meer bezoekjes in te 

plannen. Mijn eerste vaccinatie is binnen en de tweede komt deze week. Dat scheelt over een paar weken 

ook weer wat. 

Maar nu de berichten over oplopende besmettingen weer binnendruppelen, de delta-variant zo 

besmettelijk lijkt en we in een regio wonen waar het percentage vaccinaties nou niet het allerhoogste is, 

word ik weer een beetje bang. Bang dat de versoepelingen weer teruggedraaid worden, ook in kerken, 

bang dat we in het nieuwe seizoen elkaar nóg niet kunnen ontmoeten……. En daar kijken we zo naar uit! 

Voor mij als predikant is ook dat moment bij de uitgang na de dienst en daarna bij het koffiedrinken zó 

belangrijk. Daar vang je signalen op van hoe het met mensen gaat, daar hoor je in de wandelgang 

dingen, daar word je even aangesproken en kan je zelf even iemand aanspreken. Dat is niet te vervangen 

met telefoontjes of berichtjes. De hoop was dat dat vanaf startzondag weer kon, maar nu moet ik het 

nog maar zien……. 

Ik merk dat ik toe ben aan vakantie. Even proberen energie op te doen voor het nieuwe seizoen. Even 

vooral buiten zijn, even aandacht voor het gezin zonder de druk dat er nog van alles moet. Even bijkomen 

van dit tweede coronajaar……. Zodat we in september weer vol goede moed het nieuwe kerkelijke seizoen 

in kunnen, hoe dat er ook uit zal gaan zien! 

Van 31 juli tot en met 22 augustus zijn wij – veilig in Nederland – op vakantie. Gerda en Cor zijn 

aanspreekpunt voor als er pastoraal of anderszins iets zou zijn. Zij weten wie ze kunnen benaderen ter 

vervanging. Ik wens u allen een goede zomer! 

Hartelijke groet, ds. Hester Radstake 

 
Agenda 2021 

25 juli 2021: pastor mw. L. Kromhout uit Den Haag. 

  1 augustus 2021: ds. J. Klijnsma uit Brouwershaven. 

  8 augustus 2021: dhr L. Stout uit Alblasserdam. 

15 augustus 2021: mw. M. Pieterse uit Krimpen aan den IJssel. 

Omzien naar elkaar – gemeente onderling 

We kunnen er nog 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. 
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Verjaardagen 

28 juli 2021: Mw. M. Spek, Blokweerweg 8, 2953  AL  Alblasserdam, 80 jaar. 

 

Huwelijken 

28 juli 2021: Dhr. en mevr. Zanen/v.d. Wel, Venuslaan 35, 2957 HL  Nieuw-Lekkerland, 54 jaar. 

 

Van harte gefeliciteerd met de verjaardag en het huwelijksjubileum! 

 

Berichten en artikelen van lezers/lezeressen van de Nieuwsbrief 

Van de heer Leen Stout ontvingen wij de volgende bijdrage: 

 

Opa’s en oma’s 

Dat opa’s en oma’s een belangrijke rol spelen in het leven van kinderen, hebben we afgelopen zondag 

weer eens kunnen zien. We hebben ervan genoten. 

Mij schoot ineens een voorval te binnen dat wij met één van onze kinderen hebben meegemaakt. 

Het was in vroeger dagen, en dan praat ik over meer dan 50 jaar terug, niet erg gebruikelijk als je een 

klein kind meenam naar een begrafenis (crematies kwamen, althans in onze familie nog niet voor). Toen 

onze opa overleed (hij was verzadigd van het leven, zoals dat in bijbelse taal heet) hebben we ons 

zoontje (die toen drie was) dan ook niet meegenomen en bij onze ouders gebracht. Hij vond het eigenlijk 

maar niks dat hij niet mee mocht en wilde, toen we weer thuis waren van alles over de begrafenis en 

het begraven weten. 

Om alles nog wat duidelijker te maken zijn een paar dagen later met hem nog even naar het graf gegaan 

om te laten zien waar zijn over-opa begraven lag. Het was heel slecht weer. Het regende pijpenstelen. 

Met veel belangstelling keek hij naar het nog verse graf. Je zag hem denken. “Nou regent opa’s hoofd 

helemaal nat” was het enige wat hij zei. 

Thuisgekomen en nog even wat napratend vertelden we hem dat hij, als zijn opa of oma zouden 

overlijden natuurlijk wel mee mocht, want dat zou nog lang duren, hoopten we. En gelukkig was dat ook 

zo. 

Bij ons eerstvolgende bezoek aan opa en oma vertelde hij enthousiast over het bezoekje aan het graf 

en zei er tegelijk bij dat, als zij zouden overlijden hij er wel bij mocht zijn. Dat hadden papa en mama 

beloofd. 

Daar sta je dan als ouders. Je had het zo goed bedoeld. 

 

Dank je wel Leen! 

 

Berichtje over mw. A. Visser - Maas 

Alle bekenden van de Elthetokerk krijgen de hartelijke groeten van Adrie Visser-Maas. Na zo'n anderhalf 

jaar ben ik (Inge) weer op bezoek gegaan bij haar in Eindhoven. Het gaat naar omstandigheden goed, 

de ouderdom eist ook bij haar zijn tol. Ze woont naar haar zin, al blijft Alblasserdam een heimwee-gevoel 

oproepen. Daar staat tegenover dat kinderen en kleinkinderen dichterbij wonen en vaker op bezoek 

komen. 

Ze waardeert de aandacht uit de kerk erg; een kaartje doet haar goed, het laat zien dat we haar niet 

zijn vergeten! Daarom als kleine hint haar adres: Waddenzeelaan 2/Het Koraal kamer 133, 5628 HB 

Eindhoven. 

Inge Nieuwenhuis 

Mededeling redactie 

Naar aanleiding van het artikeltje van Bep van Veenendaal in de vorige brief over “Wat gelooft u 

eigenlijk” werd een aantal uiteenlopende maar tevens zinvolle reacties ontvangen.  

Gelet op de inhoud van de reacties leek het Hester Radstake en ondergetekende niet zo’n goede zaak 

om die reacties ook op te nemen in de nieuwsbrief.  

Veeleer, zo blijkt uit de inhoud van de reacties, verdient het aanbeveling om over dit onderwerp een 

gespreksbijeenkomst/gespreksavond o.i.d. te organiseren waarbij iedereen aan de ongetwijfeld 

komende en wellicht boeiende discussie kan deelnemen. 

U hoort hier beslist meer van!  

Niettemin kunt u nog steeds reacties naar de redactie mailen en zullen ook die in de 

gespreksbijeenkomst worden verwerkt. 

 

Cor Resseler 
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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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