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Jaargang 2: nr.23 

 
Algemeen 

In de Nieuwsbrief van vorige week (nr. 22) is aangegeven dat deze week meer nieuws zou volgen over 

het toepassen van een versoepeling in de bezoekregeling aan de kerkdiensten. In de vergadering van 

kerkenraad en bestuur van 10 juni 2021 is de problematiek uitgebreid besproken en is, na afweging van 

alle belangen, besloten voorlopig niet van het staande beleid af te wijken. Dit komt vooral doordat we 

ons moeten houden aan de 1,5 meterregel, we krijgen dan met medewerkers 35 – 40 mensen in onze 

kerk. Dit was al zo sinds Pinksteren, dus in die zin verandert er niets. Aan het einde van de maand juni 

2021 wordt de bezoekregeling weer besproken. 

 

Zondag staat de Elthetokerk dus open voor kerkbezoek, ook al is het nog wel onder de bekende 

beperkende voorwaarden: 

- het aantal medewerkers en het aantal kerkgangers mogen de toegestane bovengrens van 30 

personen niet overschrijden, dus is het systeem van aanmeldingen weer ingevoerd; 

- er mag door de aanwezigen (nog) niet worden gezongen (zie onderstaand berichtje). We blijven 

gebruik maken van een uit maximaal 4 personen bestaande zanggroep. 

 

Natuurlijk houden we ons ook aan de basisregels: 

- thuisblijven bij verkoudheidsklachten; 

- handen desinfecteren bij binnenkomst; 

- mondkapje dragen bij verplaatsingen; 

- 1,5 meter afstand in acht houden! 

 

Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich voor vrijdagavond 4 juni 2021 te melden bij: 

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

 

Wij vragen uw begrip voor ons beleid. 

 

Zingen tijdens de dienst 

Nog zo’n lastig punt: het zingen tijdens de kerkdienst. Kerkenraad en bestuur hebben besloten het 

zingen van de liederen door de zanggroep (4 personen) t/m 27 juni 2021 te handhaven. In de dienst 

van 4 juli 2021 wordt dit enigszins aangepast en wel zo, dat tijdens het slotlied door alle aanwezigen 2 

coupletten ingehouden meegezongen mogen worden (zoals momenteel het dringende advies is vanuit 

de PKN/Overheid). Een geringe verruiming, maar het begin is er dan weer! 

 

Vrijdag 18 juni aanstaande is er weer een persconferentie. Misschien dat we dan meer te horen krijgen 

over versoepelingen over o.a. het zingen tijdens de kerkdiensten. Kerkenraad en bestuur zullen zeker 

snel reageren op de eventuele aangepaste mogelijkheden. Wij laten het u zo snel mogelijk weten. 

 

Zondag 20 juni 2021 wordt de dienst geleid door 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. 

 

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

In overleg met de leiding van de Kinderkring is afgesproken dat in de diensten waarin Hester 

Radstake zal voorgaan ook de kinderkring gehouden zal worden. Dit is vanaf Pinksteren al gestart. Na 

een gezamenlijke start wordt de groep gesplitst in de jongere en oudere kinderen. Fijn dat dit zo 

geregeld kon worden. Een bedankje aan de medewerkers is zeker op zijn plaats! 

 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van “zondag 20 juni” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van Wereldvluchtelingendag van Kerk in Actie. De opbrengst is 

bestemd voor de opvang van gestrande vluchtelingen in Griekenland 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. 

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

die bij de uitgang staan. 

 

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 zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Agenda 2021 

27 juni 2021:  ds. R. Philipp uit Den Haag. 

  4 juli 2021:   ds. Hester Radstake. 

11 juli 2021:   ds. R. Radstake uit Rotterdam. 

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. 

 

Verjaardagen 

22 juni 2021:  Mw. N. Versluijs – Stuurman, Rijnstraat 240, 2953 CT  Alblasserdam, 87 jaar. 

 

Huwelijken 

24 juni 2021:  Dhr. en mevr. D. Kamerling – de Bruin, Waerthove, gebouw De Alblas, kamer 8, 

    Kerkbuurt 208 E 3361 BM  Sliedrecht, 69 jaar. 

25 juni 2021:  Dhr. en mevr. L. Idzes – Lamme, Elshoutstraat 4, 2957 KK  Nieuw-Lekkerland, 56 jaar. 

26 juni 2021:  Dhr. en mevr. J.W. Verhagen, Jupiterstraat 15, 2957 HA  Nieuw-Lekkerland, 53 jaar. 

 

Berichten en artikelen van lezers/lezeressen van de Nieuwsbrief 

 

“Oude” bekenden 

We wonen nu toch al weer zo’n twee jaar in Alblasserdam, maar het lijkt soms korter. Zou dat komen 

omdat corona een hap uit de tijd heeft genomen en we daardoor veel contacten hebben moeten missen? 

Zeven en twintig jaar hadden we elders gewoond, met veel plezier en nu zijn we weer terug. Nostalgische 

gevoelens? Nee, dat niet. We komen allerlei oude bekenden tegen (met de nadruk op oude, zeggen we 

weleens gekscherend, want we zijn natuurlijk wel 27 jaar ouder geworden) en vreemd is het helemaal 

niet. We voelen ons helemaal thuis in ons gerieflijke appartement in het centrum dichtbij allerlei 

voorzieningen. 

Kerkelijk waren er wel verschillen. In onze vorige gemeente waren er maar twee kerken (en een kleinere 

Molukse gemeente, waarmee aanvankelijk niet zoveel contact was) een Rooms Katholieke en een 

Protestantse. De onderlinge contacten waren en zijn uitstekend, hoewel van gezamenlijke 

eucharistievieringen later geen sprake meer kon zijn. 

Op dat punt was het in Alblasserdam wel even wennen. Bijna twintig protestantse kerken (ik heb ze niet 

precies nageteld) in allerlei soorten en zwaarten. We konden kiezen. 
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Wij zijn nog altijd erg gelukkig bij de Elthetogemeente terecht te zijn gekomen: een warme gemeenschap 

met veel aandacht voor mensen. 

Dat merkten we nog weer eens toen we, ter gelegenheid van ons huwelijksjubileum een prachtige bos 

bloemen kregen die werden gebracht door (inderdaad) “oude” bekenden. Mensen die, toen we in de 

zeventiger jaren aan de Rembrandtlaan waren neergestreken, daar ook woonden. Het is een bijzonder 

genoeglijke ontmoeting geworden waarin veel oude herinneringen weer naar boven zijn gekomen. De 

tijd vloog om. Die persoonlijke contacten: we kunnen ze niet missen. Hopelijk komt op dat punt het oude 

normaal weer snel helemaal terug. 

Rineke en Leen Stout 

 

Ik heb u al een paar keer gevraagd om ook eens een artikel aan te leveren voor de Nieuwsbrief………… 

Het loopt nog steeds geen storm……, daarom nog één keer deze oproep. Het is goed om, in deze lastige 

en voor velen zware en zorgelijke tijd wat van elkaar te horen, wat er bij u leeft etc…….Ik ontvang en 

plaats uw bijdrage graag. Denkt u er over na? Dank u wel. 

Cor Resseler 

 

Tot slot van deze Nieuwsbrief nog dit: 

 

Enquête     Enquête     Enquête 

 

Wat is dit nu toch weer? Mogelijk is dat uw eerste gedachte maar we helpen u snel uit de droom. 

De kerkelijke activiteiten liggen, behoudens de wekelijkse kerkdienst, al meer dan een jaar stil. Ik las 

van de week ergens een getal van 495 dagen. Zo lang hebben we elkaar bij de één of andere activiteit 

niet meer gezien en gesproken. Nu hopen Kerkenraad en Bestuur dat we vanaf 1 september 2021 weer 

van start kunnen gaan met het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, Bijbelclub, koffieochtenden 

etc. 

We kunnen nu met veel enthousiasme alles weer ter hand nemen – en dat doen we graag – maar wij 

willen graag weten waaraan u behoefte heeft zodat we aan de hand van uw gegevens prioriteiten kunnen 

stellen (en misschien wilt u alles wel weer). 

Om die reden is de enquête Waar is behoefte aan opgesteld. Het enquêteformulier is als bijlage bij 

deze Nieuwsbrief gevoegd en vragen wij u vriendelijk, maar zeker niet minder dringend, de enquête in 

te vullen en in te leveren. Dat kan op het aangegeven mailadres (c.resseler@hccnet.nl), in de kerk of in 

de brievenbus bij de kerk. We hopen dat u het ingevulde formulier voor 15 juli aanstaande wilt 

retourneren. 

We rekenen op uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Kerkenraad en Bestuur, 

Cor Resseler. 

 

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. 

 

 

mailto:radstake@elthetokerk.nl
mailto:gerdavaartjes@msn.com
mailto:diaconie@elthetokerk.nl
mailto:c.resseler@hccnet.nl
http://www.elthetokerk.n/

