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Jaargang 2: nr.15 

 
Algemeen 

In verband met de solidariteit met de samenleving en het zoveel mogelijk beperken van elk 

besmettingsrisico, is besloten dat er tijdens de diensten alleen door de leden van de zanggroep 

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. 

De persconferentie van dinsdagavond jl. geeft ons op dit moment geen aanleiding om ons beleid, hoe 

graag we dat ook willen, bij te stellen. Wij nemen aan dat we op uw begrip mogen en kunnen rekenen. 

 

Zondag 25 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 25 april” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van de Voedselbank 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 

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

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

16 mei 2021:  dhr. L. Stout uit Alblasserdam. 

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 

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

                      95 jaar (tijdelijk adres). 

 

Huwelijken 

27 april 2021: dhr. en mw. Hartsuiker/van Es, Venuslaan 45, 2957 HL  Nieuw-Lekkerland, 54 jaar. 

 

Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 
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Bedankt I 

We waren blij verrast met alle bloemen, felicitatiekaarten en andere reacties die wij van de 

Elthetokerkgangers en Kerkenraad en Bestuur ontvingen ter gelegenheid van ons 50-jarig 

huwelijksfeest. Heel hartelijk dank daarvoor. Mede hierdoor is onze trouwdag voor ons een feestelijke 

dag geworden! 

Hartelijke groet, 

Cor en Dini Resseler. 

 

Bedankt II 

Iedereen die ter gelegenheid van mijn verjaardag aan mij gedacht heeft door het sturen van een kaart 

of brief wil ik hierbij hartelijk bedanken. Het was heel fijn om iets uit Alblasserdam te vernemen. 

Hartelijke groet, 

Lies Kompagne – Bruggeman 

 

Column van de week: Riet 

De aanwezigheid van riet in deze regio is heel normaal. Het behoort tot de familie van de grassen. Op 

sommige plaatsen staat het vergeeld met zijn voeten in het water. Als de zon hem met zijn pluimen 

beschijnt, is zijn schoonheid niet te missen. 

Langs andere oevers is hij geheel afgesneden en laat hij zijn eerste groene loten al zien. Over enkele 

maanden zullen zich langs de waterkant weer hele kragen hebben gevormd. Riet kan ongeveer drie 

meter hoog worden, is prachtig om te zien en als de pluimen zich rond juli weer ontvouwen, heeft de 

wind vrij spel met de aren. Dan wuiven de halmen van oost naar west of van noord naar zuid, afhankelijk 

van de wind. Ze trotseren de storm en de regen, buigen regelmatig tot op de grond, maar als de wind 

gaat liggen, richten ze zich weer langzaam en krachtig op. Riet is kwetsbaar maar ook flexibel en 

veerkrachtig. 

Guido Gezelle schreef er zelfs in 1858 het gedicht ‘o! Het ruisen van het ranke riet’ over. 

Soms worden we ‘met een kluitje in het riet gestuurd’ of probeert iemand ‘het gekrookte riet te breken’. 

Een rietlandschap heeft zijn eigen biotoop. Vogels nestelen zich erin. De kleine karekiet maakt een nest 

in de vorm van een diep kommetje, dat hij vernuftig bevestigt aan een paar rietstengels. De waterral 

(familie van de meerkoet en het waterhoentje), maakt zijn nestje bij de wortels van het riet. Ook de 

roerdomp is hier een vaste gast. Niet dat we hem vaak zien. Zijn schutkleur en zijn recht opstaande 

houding onttrekt hem aan ons oog. 

En wij, we kunnen een voorbeeld nemen aan het riet. We kunnen net als hij meebewegen met de wind 

en geduldig wachten tot de storm gaat liggen. We kunnen ons daarna weer oprichten en ons laten 

beschijnen door de zon.  

Meedeinen lijkt zo eenvoudig. Soms lukt het goed. Een andere keer zetten we ons schrap tegen de 

elementen. Soepel meebewegen, dat kan het riet als geen ander. Ik kijk er met plezier naar. 

 

Ook deze week: dank je wel Bep voor je bijdrage! 

 

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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