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Jaargang 2: nr.16 

 
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. Bij het nemen van deze beslissing 

speelt de solidariteit met de samenleving en het zoveel mogelijk beperken van elk besmettingsrisico (en 

dat laatste is nog steeds hoog in onze regio) wel de belangrijkste rol. Dit besluit houdt in 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. 

Met u zouden wij het graag anders zien en dat we elkaar weer zouden kunnen ontmoeten, maar 

Kerkenraad en Bestuur willen zowel voor u als voor ons geen risico’s lopen. Mogen we daarvoor ook nu 

weer op uw begrip rekenen? 

 

Zondag 2 mei 2021: mw. Maja Nieuwenhuis – Den Dulk uit Schiedam 
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 2 mei” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van Kinderen in de Knel 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 

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

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

23 mei 2021:  ds. Hester Radstake. 

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 

4 mei 2021: mw. S. van Vliet – Westenberg, Van Lennepstraat 33, 2951 TK  Alblasserdam, 80 jaar. 

8 mei 2021: Vivienne de Vreede, Walmolen 11, 3352 AL  Papendrecht, 5 jaar. 

 

Huwelijken 

7 mei 2021: dhr. en mw. Rosloot/v.d. Vate, Willem Marisstraat 13, 2951 SX  Alblasserdam, 50 jaar. 
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Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 

 

Een berichtje van de kerkrentmeesters. 

 

Afgelopen week werden we verblijd met een prachtige gift ter gelegenheid van een verblijdende 

gebeurtenis. De gevers worden zeer hartelijk bedankt! 

 

We hebben een overzicht gemaakt van de opbrengst van de paascollecte. Tot het weekend was er een 

bedrag van € 1.053,-- ontvangen. Dit is iets minder dan vorig jaar. 

Misschien hebt u/jij nog geen gelegenheid gehad om te reageren op de acceptgirokaart, die tegelijkertijd 

met de Elthetotaal van begin april is bezorgd! 

 

Column van de week: Koolmees 

 

Daar komt ie! Daar komt ie! Oh….. hij is ook al weer weg. Ik blijf stokstijf bij de achterdeur staan in de 

hoop dat hij mij  als een object gaat zien en weer aan komt vliegen. En ja hoor, hij landt op het stokje 

en floep…..naar binnen. 

Zou het dit jaar dan toch lukken? Drie jaar geleden kreeg ik een nieuw nestkastje. Het vorige was 

versleten maar elk jaar wel tijdelijk bewoond. Het had een ludieke uitstraling omdat ik vier kleuren verf 

had gebruikt om hem op te pimpen en dat werd zeer gewaardeerd. Met dat nieuwe ding hadden de 

koolmeesjes niets. Ze vonden het te deftig of ze gaven toch de voorkeur aan een oudere woning. 

Misschien ook kregen ze associaties met een nieuwbouwhuis in een Vinex-locatie. Deze keer lijkt het dan 

toch te lukken.  

Ik zie hem net weer wegvliegen. Hij heeft een aparte vlucht, net of ie elke keer in een luchtzak 

terechtkomt. Grappig om te zien. 

Een week later heb ik mijn stoel in het zonnetje gezet en was even vergeten dat het nestkastje achter 

me hing. Ik bleek dus in de weg te zitten. Dat is wel apart want dat zit ik mijn eigen huis en tuin al jaren 

niet meer.  

 

Vanaf de balkonrand boven me hoor ik een vrolijke noot. Het kan ook zijn dat ik de boodschap verkeerd 

interpreteerde en dat er eigenlijk bedoeld werd: ‘joh, zout eens op, je zit in mijn aanvliegroute’. 

Ik besluit rustig te blijven zitten in de verwachting dat ze echt wel een andere weg bedenken om bij hun 

kroost te komen. Kan het niet via de krentenboom, dan moet het  maar via de appelboom, de heg en 

vervolgens  stilletjes over de ranken van de druif naar het stokje. 

Dat wordt inderdaad de route. Achter me hoor ik hem of haar (zo’n kenner ben ik nou ook weer niet) op 

‘kousenvoeten’ over de takken lopen en het geluid van het sprongetje op het stokje is ook hoorbaar. 

Ik kan door met mijn boek, maar wacht nog wel even met het omslaan van de pagina. De nieuwe route 

is gevonden! 

 

Eigenlijk zou ik heel graag even binnenin willen kijken, maar ik ga dat jonge gezinnetje natuurlijk niet 

lastig vallen met mijn nieuwsgierigheid. Je zal als koolmeesje ineens geconfronteerd worden met zo’n 

groot hoofd. Dat is gewoon traumatisch. En de wachtlijst van de RIAGG is al zo lang! 

Ik heb geduld. Een keer komen ze naar buiten en dan hoop ik daar wel getuige van te mogen zijn. 

 

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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Persbericht 

 

 

 

 

Werkgroep Herdenkingsdienst                           

4 mei 

van de gezamenlijke kerken 

Alblasserdam 

 

 

 

 

 

Sinds 1946 wordt er op 4 mei in Alblasserdam een vesperdienst gehouden voorafgaande aan de 

plechtigheid bij het monument in de Polderstraat waar de gevallenen in oorlogssituaties worden 

herdacht.  

 

De inhoud van de vesper wordt samengesteld door bovengenoemde werkgroep van de gezamenlijke 

kerken Alblasserdam.  

 

Vorig jaar kon dit niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen en is er wel een live uitzending 

geweest vanuit Landvast. Helaas zijn de regels ook nu nog van kracht.  

Daarom organiseert het 4 Mei Comité nu een besloten plechtigheid. Om u daarvan getuige te kunnen 

laten zijn wordt deze herdenking live uitgezonden op het You Tube kanaal van de Gemeente 

Alblasserdam. De uitzending start om 19.00 uur met de Vesper. Na afloop hiervan wordt direct 

doorgeschakeld naar het monument aan de Polderstraat. Op de website www.alblasserdam.nl vindt u 

vanaf eind april 2021 een link naar het kanaal van de gemeente. 

 

Wij hopen volgend jaar op 4 mei weer een Vesper te mogen organiseren in Landvast waarbij u persoonlijk 

aanwezig mag zijn. 

 
Gevonden voorwerpen 

 

 
 

Op de bovenstaande foto treft u een aantal voorwerpen aan die door Corry Heykoop de laatste tijd in 

ons kerkgebouw zijn aangetroffen. De rechtmatige eigenaar/eigenaresse kan zich met Corry in 

verbinding stellen voor het terugkrijgen van het gevonden voorwerp. Haar telefoonnummers zijn: 

06-36121138 of 078-6150345 

 

 

http://www.alblasserdam.nl/

