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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.
Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich voor vrijdagavond 27 augustus 2021 te
melden bij:
- Els Beugelink, tel. bereikbaar onder nummer 06–22697732 of per mail:
beuge072@gmail.com.
Zondag 29 augustus 2021 wordt de dienst geleid door ds. Hester Radstake
De dienst wordt om 10 uur ook 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 29 augustus aan:
1. Diaconie, ten behoeve van op het rekeningnummer van de diaconie:
NL61 INGB 0006475321 ten name van Diakonie Elthetokerk.
De collecteopbrengst 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.
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.

Agenda 2021
5 september 2021: mw. ds. M. Kwant uit Alphen aan den Rijn.
12 september 2021: ds. Hester Radstake (startzondag).
19 september 2021: mw. ds. A. v.d. Meiden uit Amsterdam.
26 september 2021: ds. Hester Radstake.
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
27 augustus 2021: mw. A.B. Beulink – Roodnat, Wilgenhof 35, 3355 PF Papendrecht, 80
jaar.
05 september 2021: Joris Wegman, Gerard den Brabanderlaan 19, 3434 LM De Meern, 1
jaar
(zoon van Mark Wegman en Kitty de Geus).
Huwelijken
01 september 2021: dhr. en mw. A. v.d. Graaf/Visser, Resedastraat 5, 2951 BW
Alblasserdam,
61 jaar.
Allen hartelijk gefeliciteerd!
Pastoraat
Geen mededelingen.
Boeken
Een wereld Boekje over Dominee Beer
Zoals u weet organiseerden we (Bea, Coen en ik) voor de lockdown om de paar maanden
een Kerk op Schoot viering voor kinderen van 0-5 jaar en hun (groot)ouders/verzorgers.
(Binnenkort hopen we er weer mee te starten) Die vieringen heb ik samen met Coen en
Robert en Eveline Nieuwenhuijse bedacht in mijn vorige gemeente. Wij zijn een aantal
jaren geleden een Stichting geworden, Stichting Kerk op Schoot.
In samenwerking met Alexander Veerman (Predikant Gereformeerde Kerk (PKN)
Sliedrecht) en Esther Veerman (kunstenares en theoloog) hebben we de afgelopen jaren
– allemaal naast ons ‘gewone’ werk – gewerkt aan een kinderboekje voor
peuters/kleuters over ‘de kerk’. Het is nu verschenen! Het kost €9,90 en is te bestellen
via de boekwinkel, wij hebben ook een stapeltje thuisliggen, mocht u interesse hebben!
Meer informatie en een bestelling zijn ook te vinden op: www.domineebeer.nl

Berichten en artikelen van lezers/lezeressen van de Nieuwsbrief

I.

Dank, heel veel dank van een Eltheto oldtimer...

Ter gelegenheid van mijn tachtigste verjaardag op 25 augustus j.l. mocht ik veel
felicitaties uit de Elthetokring ontvangen. Van bloemen tot een attentie van de ETredactie. En van mailtjes tot kaarten bij de vleet. Er sprak heel veelbetrokkenheid en
warmte uit. Voor al die goede wensen willen wij, Corry en ik, iedereen die aan ons dacht
heel hartelijk bedanken.
Nico Verloop
II. Je zou je maar vergissen
Heel veel jaren van mijn arbeidzame leven heb ik in Rotterdam doorgebracht aan de
Coolsingel of de directe omgeving. Tussen de middag maakte je veelal een wandelingetje
en het kwam ook regelmatig voor dat je een boodschapje moest doen bij V&D, Ter
Meulen of De Bijenkorf.
Mijn schoonmoeder, met wie ik een prima relatie had, gebruikte al sinds jaar en dag een
streng van haar als aanvulling op haar eigen haar. Zelf noemde ze het een knoetje. Op
die manier kreeg het haar meer volume en dat stond ze erg goed. Je moest er toch
verzorgd uitzien, vooral als je naar de kerk ging. En in de kerk waar mijn schoonouders
gingen werden in die tijd door vrouwen geen hoeden meer gedragen. Dus je haar was
erg belangrijk. “Het haar is een sieraad voor de vrouw” zegt de spreukendichter. Je ziet
tegenwoordig trouwens ook wel mannen met een knoetje.
Omdat haar in de loop van de jaren van kleur verandert, was het altijd een heel gepuzzel
om steeds weer de juiste kleur te vinden en….dat was nog zeker zo moeilijk, een winkel
die dat soort haarstrengen verkocht. Gelukkig hadden we ontdekt dat De Bijenkorf een
ruime sortering had en ik kreeg dus zo nu en dan de vraag om een nieuwe streng haar
voor mijn schoonmoeder te gaan kopen, maar natuurlijk wel in de goede kleur. Ze had
kennelijk heel wat vertrouwen in me.
Nu kwam je in reclamefolders e.d. in die tijd wel eens een woord tegen dat wel erg veel
op streng leek, maar dat toch wel iets heel anders was….
Vanaf die tijd heb ik er altijd wat tegenop gezien om een nieuwe haarstreng te gaan
kopen bij De Bijenkorf. Stel je voor dat ik me zou vergissen en tegen de verkoopster
wanneer ik vertelde dat het voor mijn schoonmoeder was, per ongeluk het verkeerde
woord gebruikte. Ik had haar gezicht dan wel eens willen zien. Ik had me dood
geschaamd.
Gelukkig heb ik me nooit vergist.
Leen Stout
Leen, ook deze week weer bedankt voor je bijdrage!
III. Verslag van de provinciale VVP ontmoetingszondag in ’s Gravenzande op 22
augustus 2021
Afgelopen zondag waren ongeveer 35 vrijzinnigen te gast in de Uniekerk in ’s
Gravenzande om de jaarlijkse provinciale ontmoeting in Zuid-Holland bij te wonen. Het
monumentale kerkgebouw is in 1903 in het centrum van ’s Gravenzande verrezen en
heeft een warme uitstraling met hele specifieke aparte banken aan de zijkant van de
zaal, stoelen in het midden en mooie kroonluchters. De vrijzinnige gemeente maakt als
wijkgemeente van bijzondere aard deel uit van de protestantse gemeente in ’s
Gravenzande en is aangesloten bij de VVP Nederland.
Na de inspirerende dienst van mw.ds. Martine Wassenaar werd koffie en even later een
lunch geserveerd en kon het verrassende middagprogramma in Honselersdijk gevolgd
worden. Allereerst werden we rondgeleid door gidsen in het Westlandse museum waarbij
de geschiedenis van de Westlandse tuinderij werd verteld van de Romeinen, via de
middeleeuwen en de 18de eeuw tot de hedendaagse biologisch verantwoorde manier van

telen en ontwikkeling van gewassen in deze grootste glastuinbouwgebied ter wereld. Vele
vrijwilligers onderhouden ook de vele fruit- en groentesoorten in de historische tuin.
In het tweede deel van de middag werden we ontvangen in de Tomatoworld, een
expositie en expertisecentrum in Honselersdijk waarin de kassenteelt van meer dan 50
verschillende tomatenrassen werd toegelicht en waarbij we ingepakt en wel in de kas
konden kijken. Er was ook daar een virusinfectie gaande waardoor we beschermende
kleding aan moesten trekken. Na een inleidende lezing was er een rondleiding met
aandacht voor de vraagstukken van de groeiende wereldbevolking en de bijbehorende
voeding voor een verwachte populatie van 9,8 miljard mensen in 2050! Het water dat we
gebruiken voor de consumptie maakt maar 1% uit van de totale watervoorraad op aarde
en daarom is in de toekomst zorgvuldig politiek en sociaal manoeuvreren nodig om
oorlogen om water te vermijden.
Na afloop van het bezoek kregen we nog een zak tomaten met recepten mee en keerden
we terug naar de Uniekerk voor een afsluitend hapje en drankje. Het bezoek aan ’s
Gravenzande en Honselersdijk was zeer de moeite waard.
Barend en Jeannette Luksen
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