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Jaargang 2: nrs. 29 

 
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. 

 

Wij hebben de bovenstaande regels nu al geruime tijd gepubliceerd en gehanteerd en u houdt zich daar 

keurig aan, waarvoor onze dank en die van de Covid-commissie! 

 

Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich voor vrijdagavond 30 juli 2021 te melden bij: 

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

 

Zondag 1augustus 2021 wordt de dienst geleid door ds. J. Klijnsma uit Brouwershaven 
 

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? 

 

Kinderkring 

Zondag is er geen kinderkring. 

 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 1 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 de Rudolphstichting; 

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 Cor Resseler. Dit kan tot uiterlijk 

vrijdagochtend 12.00 uur. 

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

 

 

mailto:beuge072@gmail.com
http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Vakantie ds. Hester Radstake 

Van maandag 2 augustus t/m maandag 23 augustus 2021 is Hester Radstake met vakantie. Wij 

wensen haar en haar gezin een fijne vakantie toe. 

 

Indien zich in deze periode pastorale bijzonderheden voordoen, dan kunt u contact opnemen met 

Gerda Vaartjes (06-40574756) of Cor Resseler (0184-641769/06-17912536). 

 
Agenda 2021 

  8 augustus 2021: dhr L. Stout uit Alblasserdam. 

15 augustus 2021: mw. M. Pieterse uit Krimpen aan den IJssel. 

22 augustus 2021: ds. J. Klijnsma uit Brouwershaven. 

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 

4 augustus 2021: Joris van den Oudenhoven, Perzikengaarde 53, 3344 DB  Hendrik Ido Ambacht, 

      7 jaar. 

 

Huwelijken 

8 augustus 2021: Dhr. en mevr. C. Bezemer, Haven 71, 2951 GC  Alblasserdam, 59 jaar. 

 

Van harte gefeliciteerd met de verjaardag en het huwelijksjubileum! 

 

Omzien naar elkaar of om elkaar weer eens te zien. 

 

Wat duurt het allemaal lang voor we weer gezellig met elkaar koffie kunnen drinken na de dienst, we 

een koffieochtend kunnen bezoeken of een andere gezamenlijke activiteit kunnen ondernemen he? 

We zien op zondag dat mensen toch af en toe even blijven hangen, keurig op afstand, om even te 

vragen naar elkaars welzijn of juist naar elkaars zorgen. Omdat we elkaar echt missen! 

Nu hebben we het volgende bedacht: 

In Alblasserdam heb je sinds kort, in het gemeenschapshuis de Rederij, een werk-café. Ofwel een 

restaurantje gerund door mensen met een beperking, of beter gezegd gezien het geweldige werk wat 

zij daar doen, met mogelijkheden. Je kunt er voor een klein prijsje heerlijk koffie met iets lekkers erbij 

drinken of een eenvoudige lunch gebruiken. Omdat wij dit werk graag ondersteunen en we graag 

mensen de gelegenheid geven, coronaproof, weer eens iemand te spreken hebben wij het volgende 

plan. 

Heeft u zin om eens een keer samen met iemand uit de gemeente daarheen te gaan kunt u dat zelf 

natuurlijk organiseren. Maar ook is er de mogelijkheid om samen met iemand van de Kerkenraad of 

Bestuur dit te organiseren. We denken dan aan hooguit 3 mensen samen met iemand van ons. Als het 

nodig is kunnen we eventueel ook mensen thuis ophalen als het te lastig is om alleen daarheen te 

gaan. Het restaurant is alleen op doordeweekse dagen open en alleen overdag. 

Gezond zijn, geen corona gerelateerde klachten en het liefst ook volledig gevaccineerd zijn wel dingen 

die van belang zijn. We willen niemand buiten sluiten, maar we willen ook geen risico nemen voor 

anderen…….. 

Heeft u zin om eens een uitstapje te maken neem dan gerust contact op en we gaan iets plannen. U 

kunt mailen met H.dekker004@online.nl of natuurlijk ons even bellen (Heleen Dekker: 078-

6158666/06-37446576 of Gerda Vaartjes: 06-40574756) of aanspreken. 

We horen graag of er animo voor is. 

 

Gerda Vaartjes, Heleen Dekker. 
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Berichten en artikelen van lezers/lezeressen van de Nieuwsbrief 

Van de heer Leen Stout ontvingen wij de volgende bijdrage: 

 

Verkleed voetbal 

Tijdens het moment voor de kinderen in een dienst enkele weken geleden deed de predikant een 

spelletje: ik ga op vakantie en ik neem mee…. De kinderen reageerden enthousiast. De meest 

uiteenlopende dingen werden opgenoemd. 

Ik moest denken aan een vakantie vele jaren terug, toen we nog niet getrouwd waren (dus al meer dan 

55 jaar geleden) en wij een paar keer samen met onze (schoon)ouders op vakantie zijn geweest. We 

bivakkeerden in een piepklein bungalowtje in Garderen. Erg veel luxe was er in die tijd nog niet. Je was 

al blij dat je met vakantie in een huisje kon. 

Volgens goed gebruik ging je op zondag naar de kerk, maar de kerk in Garderen was toch anders dan 

de kerk waar we in Alblasserdam normaal naar toe gingen. Het is niet geoorloofd dat een vrouw met 

ongedekten hoofde het Huis des Heeren betreedt, stond er op een bord bij de ingang in de hal. Kennelijk 

wist mijn schoonmoeder dit, dus die had uit voorzorg een hoedje meegenomen (ik ga met vakantie en 

ik neem mee….) Natuurlijk waren we verder ook stemmig gekleed. We mochten de kerk dan ook 

betreden. Het was een lange zit……. 

Het hoedje bleek ook later in de week nog goed van pas te komen. 

Er werden in het vakantiepark nl. allerlei activiteiten georganiseerd om de gasten bezig te houden, w.o. 

op een avond verkleed voetbal. Dat ging nog zo in die tijd. Er was nog nauwelijks televisie. En bij dat 

verkleed voetbal kwam het hoedje van mijn schoonmoeder goed van pas. Het zal geen al te duur 

hoofddeksel zijn geweest, want anders had ze het niet zo spontaan uitgeleend. 

Het moet een potsierlijk schouwspel zijn geweest, want naast het hoedje had je natuurlijk ook nog wel 

andere gekke kleren aan, maar een lol dat we hadden…… Mijn schoonmoeder had het hoedje niet voor 

niets bij zich. Of het later nog is gedragen vertelt het verhaal niet. 

 

Dank je wel Leen! 

 

 

Provinciale Ontmoetingszondag 

In de dienst van zondag 25 juli jl. is al meegedeeld dat op zondag 22 augustus 2021 in de Uniekerk te 

“s-Gravenzande de provinciale  ontmoetingszondag van de VVP Zuid-Holland wordt gehouden. 

Onderstaand treft u het volledige programma aan. het adres van de kerk is: Langestraat 181, 2691 BE  

’s-Gravenzande. 

 

Programma Ontmoetingszondag VVP Zuid-Holland op 22 augustus 2021 

 

De provinciale ontmoetingszondag wordt traditiegetrouw gehouden op de vierde zondag in augustus. 

De gemeente van de Uniekerk is blij uw gastheer / gastvrouw te mogen zijn en biedt u het volgende 

programma aan: 

 

  9.30 uur Ontvangst met koffie en thee 

10.00 uur Kerkdienst met ds. Martine Wassenaar 

11.00 uur Ontmoeting met koffie en thee 

11.30 uur Korte toespraak door de voorzitter van de Kerkenraad de hr. Nico Vreugdenhil 

12.00 uur Lunch 

13.00 uur aanvang middagprogramma bestaande uit: 

 

Bezoek aan Westlands Museum. 

Het Westlands Museum voor Streek en Tuinbouwhistorie is sinds 1991 een museum in Honselersdijk en 

behandelt de geschiedenis van het Westland en de voor de regio kenmerkende tuinbouw.  

Het museum is gevestigd in een oude boerderij en is tevens een gemeentelijk monument. Achter de 

boerderij bevindt zich een tuin van 1 hectare met reconstructies van originele kassen, zoals tuin- en 

druivenmuren, en verschillende type kassen. Er is aandacht voor de ontwikkeling van de glastuinbouw 

en op ouderwetse manier worden producten in de tuinen gekweekt. Ook wordt het veilsysteem 

uitgelegd. Het museum laat de geschiedenis van de streek zien vanaf de Romeinen tot aan de huidige 

tijd. 

 

en 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_gemeentelijke_monumenten_in_Westland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kas_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veiling_bij_afslag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinen_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hedendaagse_geschiedenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hedendaagse_geschiedenis
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Bezoek aan Tomatoworld  

Tomatoworld is sinds 2008 dé belevingswereld die de grote waarde van de Nederlandse glastuinbouw 

zichtbaar maakt en laat zien hoe de kennis, innovatie en technologieën bijdragen aan de oplossingen 

van het wereldvoedselvraagstuk. 

In de kas worden meer dan 50 verschillende tomatenrassen volgens de duurzame Nederlandse 

productiemethode (Dutch Method) geteeld. 

En door het proeven van al onze tomatensoorten zal uw mening over de smaak van Nederlandse 

tomaten voorgoed zijn veranderd en zult u voortaan met een andere mindset uw tomaten aanschaffen. 

 

16.00 uur terug naar het Uniecentrum voor de afsluiting met een hapje en een drankje. 

 

U dient zich uiterlijk 15 augustus 2021 voor deelname aan de ontmoetingsdag aan te 

melden (zie het aanmeldingsformulier op de bijlage van deze Nieuwsbrief). 

 

 

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 

 
NB. In verband met haar vakantie is ds. Hester Radstake van 2 t/m 23 augustus 2021 afwezig (zie het 

vakantiebericht op pagina 2 van deze Nieuwsbrief. 

 

 

mailto:radstake@elthetokerk.nl
mailto:gerdavaartjes@msn.com
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