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Jaargang 2: nr.25 

 
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 2 juli 2021 te melden bij: 

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

 

Zingen tijdens de dienst 

Hoewel beperkt, maar we zingen weer!!! Wat was het een mooi moment om afgelopen zondag de 

gemeente weer te horen zingen. Na zoveel maanden mocht het weer en dat was een indrukwekkend 

en tevens ontroerend moment. We hoorden van meer kanten dat men dit zo ervaren heeft. Voor onze 

organisten was het sowieso fijn omdat nu weer meer en andere registraties/klankkleuren van het orgel 

naar voren gebracht kunnen worden en betere aansluiting te vinden is op de teksten van de liederen. 

Laat ik het zo stellen: een loflied mag je als een loflied vertolken en dat is toch veel aangenamer dan 

met een beperkt geluid van enkele fluitenregisters…… 

Niettemin gelden er nog bepaalde regels: 

- de zanggroep wordt gehandhaafd; 

- vanaf aanstaande zondag 4 juli 2021 mogen drie liederen (al dan niet in combinatie met de 

zanggroep) worden gezongen; 

- probeer ingetogen te zingen ook al is dat moeilijk. 

 

Wij wijzen erop dat het gaat om een proef. Gaandeweg zal worden bezien of een verdere verruiming 

van de gemeentezang mogelijk wordt. 

 

Voor we het vergeten: een bedankje is zeker op zijn plaats voor de leden van de zanggroep die zondag 

aan zondag bereid zijn om a) vroeg op te staan (want er moet om 09.15 uur geoefend worden) en b) 

om de door de voorganger gekozen kerkliederen voor ons te zingen. Dank jullie wel!!! 

 

Zondag 4 juli 2021 wordt de dienst geleid door 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. 

 

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

Zondag is er weer kinderkring. 

 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van “zondag 4 juli” aan: 

1. diaconie, ten behoeve van het Nationaal Fonds Kinderhulp. 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 

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

18 juli 2021:   ds. Hester Radstake (tevens kinderkring). In deze dienst wordt ook het Heilig 

                      Avondmaal gevierd. Dit gebeurt niet in de kringopstelling maar op de eigen plek met  

                      gebruik van de tafeltjes. 

25 juli 2021:   pastor mw. L. Kromhout uit Den Haag. 

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 

  8 juli 2021:  Mw. A. Veth – de Hoop, Punterstraat 23, 2957 ER  Nieuw – Lekkerland, 80 jaar. 

  9 juli 2021:  Mw. M. v.d. Graaf – Visser, Resedastraat 5, 2951 BW  Alblasserdam, 86 jaar. 

10 juli 2021:  Jochem van den Brom, van Lennepstraat 3, 2951 TK  Alblasserdam, 8 jaar. 

 

Huwelijken 

--- 

 

Berichten en artikelen van lezers/lezeressen van de Nieuwsbrief 

 

Ons gemeentelid mw. Nies Versluis schreef ons het volgende bedankje: 

“Hiermede wil ik iedereen bedanken voor de kaarten voor mijn verjaardag, maar in het bijzonder voor 

wat erin is geschreven. Dat was fijn om te lezen! Ik heb ervan genoten. 

 

Hartelijk dank Elthetofamilie”. 

 

Stropdassen (een bijdrage van Leen Stout) 

Als je tegenwoordig naar de kerk gaat, en het lijkt er gelukkig op dat dit binnenkort weer helemaal 

zonder beperkingen mag, kan dat gewoon zonder jasje en dasje. Een stropdas is niet meer in trek, 

behalve natuurlijk als je er echt netjes moet uitzien en...komisch genoeg bij veel voetbaltrainers. Zou 

Koning Voetbal de plek van religie gaan overnemen? Als het overigens alleen maar om iets uiterlijks als 

een stropdas gaat, hebben we niet zoveel te vrezen. 

Ik moest ineens denken aan een voorval van jaren terug. 

In vroegere tijden, toen alle mannen nog steevast een stropdas droegen, was het gebruikelijk dat elk 

zichzelf respecterend bedrijf een stropdas uitgaf met het eigen vignet. Zo ook Slavenburg’s Bank waar 

ik vele jaren als directeur van het assurantiebedrijf heb gewerkt. 

Een keurige das: van een prachtige donkerblauwe kleur met daarop, in goud stiksel het SB-vignet. 

Als je met veel bedrijven in de verzekeringswereld zakendoet heb je natuurlijk ook veel van die 

stropdassen en je moest wel eens puzzelen als je meerdere afspraken op één dag had, welke das je 

omdeed. 
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En omdat je in de loop van de jaren wel erg veel stropdassen had verzameld, moesten er zo nu en dan 

ook wel eens een paar worden opgeruimd. 

Kringloopwinkels waren er in die tijd nog niet, dus werd er eerst binnen de familie gevraagd of er nog 

interesse was. En die was er. 

Zo kwam er een aantal, nog keurige stropdassen terecht bij Ome Goof, die ze ook netjes droeg als hij 

naar de kerk ging of een vergadering van de zendingscommissie had. Dat hoorde in die tijd; je knapte 

je er helemaal voor op. Ik moet hierbij vertellen dat hij tijdens een hevige brand alles kwijt was geraakt 

en dus ook wel een paar stropdassen kon gebruiken. 

Ome Goof overleed en we gingen condoleren. Hij lag er keurig bij in de kist, dat kon je wel aan tante 

Stijn overlaten. Toen we goed keken zagen we een bekende stropdas: de prachtige donkerblauwe das 

met in goudstiksel het SB-vignet. 

 

Leen Stout 

 

Dank je wel Leen voor deze bijdrage, ga zo door!! 

 

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. 

 

En dan nog dit 

 

       Bep van Veenendaal heeft de door haar geschreven 

       columns voor de Nieuwsbrief gebundeld en een 

       boekwerkje laten drukken.  

       In de dienst van 20 juni 2021 heeft zij de bundel 

       aan Hester Radstake overhandigd. 

       Een leuk gebaar! 

       Mocht er voldoende belangstelling voor het boekje 

       bestaan dan kunnen we er een aantal van laten 

       drukken en tegen een geringe vergoeding  

       (plm. € 10,--) beschikbaar stellen. Laat het 

       even weten aan Cor Resseler. 

 

 

 

 

In dezelfde kerkdienst werd ook de Kinderkring 

gehouden. Heel genoeglijk zaten de  

kinderen bij Hester (getooid met een 

bijzondere hoed) op het podium. Zeven 

kinderen in de kring en de achtste verkouden 

thuis! Zoveel? Dat belooft wat voor de  

toekomst van onze gemeente! 
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