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Jaargang 2: nr.17 

 
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. In de komende nieuwsbrief  

zullen wij u verder informeren. Ons 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. 

 

 
 

         
 

 

We hopen dat het mogelijk is om op Pinksteren met maximaal dertig mensen bij elkaar te komen in de 

kerk, maar nu u dit leest, weten we dat nog niet 100% zeker. Een deel van u zal in elk geval thuis de 

dienst mee beleven. 

Op Pinksteren, feest van de geest, feest van hoop, willen we graag dat de hoop van en voor iedereen 

een plaats krijgt. Zodat we wellicht apart, maar toch samen dit feest met elkaar vieren.   

We willen een mobiel of slinger met duiven maken. Een kerk vol duiven, een kerk vol hoop.   

Maar daarvoor hebben we uw en jouw medewerking nodig! 

 

Wat gaan we doen?  

U maakt een duif: dat mag door te vouwen (zie instructiefilmpje hier: Instructiefilmpje duif vouwen), 

door te tekenen en uit te knippen, te knutselen, te naaien, te timmeren, wat u maar wilt. Maak de duif 

niet té klein want dan kunnen de mensen thuis het niet zien! Ze hoeven niet wit, alle kleuren zijn leuk!  

Lukt het u niet om zelf iets te maken, maar wilt uw wel meedoen, zijn er twee opties:  

- u laat weten aan Heleen/Hester dat u graag een duif wilt om iets op te schrijven (gegevens zie 

onder) dan brengen we een duif bij u langs, of sturen hem op!  

- u mailt uw tekst (zie onder) naar Heleen en zij zet het voor u op een duif  

Aan de twee kanten van de duif schrijft u een tekst: 

1. Waar hoopt u, waar hoop je op?   

(bv. het kan iets concreets zijn in de nabije toekomst of iets anders verder weg – einde corona, 

vriend die beter wordt, examen dat je wilt halen)  

2. Waar krijgt u, krijg je hoop van of wie geeft jou hoop?  

(bv. een goede vriend, het geloof, de natuur, etc)  

Dit mag anoniem, mag ook met uw/jouw naam erbij. Een deel van de teksten zal – anoniem – 

terugkomen in de dienst.  

 

De duiven levert u in, uiterlijk 21 mei in de brievenbus van de kerk, of stuurt u op naar de kerk: 

Blokweerweg 22, 2953 AB Alblasserdam  

Ook kunt u ze op zaterdag 22 mei tussen 10 en 11 uur inleveren in de kerk, er zijn dan mensen aanwezig 

om ze op te hangen.  

We hopen heel veel duiven te ontvangen zodat we een kerk vol duiven van hoop kunnen maken!   

  

Hartelijke groet, 

Heleen Dekker, h.dekker004@online.nl, 078 6158666, 06 37446576  

Hester Radstake, radstake@elthetokerk.nl, 078 6912690, 06 82322909   
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Zondag 9 mei 2021: de heer drs. Z. Albada uit Gorinchem 
Wij zijn blij dat de heer Albada, na een lange periode van afwezigheid weer in onze gemeente voorgaat! 

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 9 mei” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van Kerk in Actie voor het project Lichtpuntjes voor Syrische 

vluchtelingen 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 

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

23 mei 2021:  ds. Hester Radstake. 

30 mei 2021:  ds. W. Lagrouw uit Gouda. 

Omzien naar elkaar – gemeente onderling 

We kunnen er nog steeds 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 

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. 

10 mei 2021: dhr. en mw. Timmer/Popken, Peperstraat 11, 2969 AX  Oud-Alblas, 53 jaar,. 

 

Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 

 

Column van de week: Verkeer 

Bij de ingang van het korfbalveld wordt een partytentje opgezet. Mensen in blauw gehulde jassen zijn 

druk bezig. Er staat een straffe wind en het regent. Een groep kinderen fietst het terrein op, klaar om  

het verkeersexamen af te leggen. Ze krijgen genummerde hesjes aangereikt en staan twee aan twee te 

wachten tot ze mogen. Het zijn niet de meest ideale weersomstandigheden waaronder ze hun examen 

mogen doen. De rij wordt steeds langer. De eerste twee mogen van start. Na één minuut vertrekt het 

tweede koppel. 

De volgende groep komt al weer aangefietst. De organisatie is strak. Het oogt heel geordend. Om 

kinderen in alle rust een lange tijd te laten wachten, is niet altijd makkelijk, maar van ongemak is zo te 

zien geen enkele sprake. 

Ze vertrekken door het hek aan de andere kant van het veld en fietsen de bocht om en…….. weg zijn ze. 

Na een half uurtje komen de eersten al weer terug. Die worden naar rechts verwezen. Hun hesjes mogen 

uit. Voor hen zit het er weer op. Ze hebben waar nodig hun handen netjes uitgestoken voor ze de bocht 

omgingen, keurig gewacht bij het zebrapad, goed naar links en rechts en weer naar links gekeken en de 

hele route geconcentreerd afgelegd. Het examen zit er weer op. 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Daarna zullen we ze waarschijnlijk, bij koerswijziging, niet vaak meer zo nadrukkelijke hun arm uit zien 

steken. 

Oh, nummer 42 en 43 komen het terrein al op fietsen, terwijl er weer een ‘verse’ rij staat opgesteld. En 

zo gaat het de hele morgen door. 

Rond 12 uur zijn de kwetterende kinderstemmen verstomd. De rust op het veld is weergekeerd. De 

partytent wordt afgebroken en alle vrijwilligers keren  huiswaarts. 

De week erna herhaalt zich het hele proces. De partytent staat. Vrijwilligers zijn aanwezig en kinderen 

komen het terrein op en worden net als de vorige week voorzien van genummerde hesjes. Zij hebben 

gelukkig betere weersomstandigheden. 

 

Tijd voor mijn boodschappen! Als ik een straat inrijd, zie ik in de verte een ‘waarnemer’ staan. Hij houdt 

zijn papier en pen in de aanslag in afwachting van de kinderen. Het grappige is dat ik mijn hand iets 

nadrukkelijker uitsteek als ik hem benader. De man steekt zijn duim op en roept: ‘U bent geslaagd’!  

Als ik weer thuiskom, staat er nog steeds een rij. Niet dezelfde natuurlijk, want dat zou wel heel lang 

wachten zijn. 

Het is prachtig dat er een verkeersexamen bestaat. Het is mooi dat er zoveel vrijwilligers bereid zijn om 

zich een paar ochtenden in te zetten. En alles met maar één doel: Kinderen op scherp zetten in het 

verkeer. En wij als volwassenen, wij wensen ze alle engeltjes op hun schouder toe die ze nodig hebben. 

 

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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