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Jaargang 2: nr. 32 

 
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 20 augustus 2021 te melden 

bij: 

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

beuge072@gmail.com. 

 

Zondag 22 augustus 2021 wordt de dienst geleid door ds. J.F. 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 22 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 Haïti; 

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. 
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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. 

 

Vakantie ds. Hester Radstake 

Hester Radstake is nog t/m 23 augustus 2021 met vakantie. 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 

29 augustus 2021:  ds. Hester Radstake. 

  5 september 2021: mw. ds. M. Kwant uit Alphen aan den Rijn. 

12 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 

23 augustus 2021: mw. C. Crum – Dijkveld, Huniadijk 251, kamer 321, 3079 EG  Rotterdam,  

        91 jaar. 

25 augustus 2021: dhr. N.J. Verloop, Cornelis Smitsstraat 57, 2951 AB  Alblasserdam, 80 jaar. 

27 augustus 2021: mw. A.B. Beulink – Roodnat, Wilgenhof 35, 3355 PF  Papendrecht, 80 jaar. 

 

Hartelijk gefeliciteerd! 

 

Huwelijken 

-- 

 

Pastoraat 

--- 

 

Berichten en artikelen van lezers/lezeressen van de Nieuwsbrief 

Van Leen Stout ontvingen we de volgende bijdrage: 

 

Je bent geen man als je niet roken kan 

 

Het is in deze tijd onvoorstelbaar, maar vroeger, ik denk zo’n 70 jaar terug, was een tegeltje of 

een pijpenrek met deze tekst nog regelmatig in huizen te vinden. En er werd ook echt gevolg 

aan gegeven: bij verjaardagen zag het blauw van de rook. Je werd als erg ongastvrij gezien als 

er niet op elke tafel een glas met allerlei rookwaar stond. Alleen als je een pijp rookte of 

pruimtabak kauwde (wat vond ik dat onsmakelijk!) werd je geacht zelf je rookwaar en verdere 

attributen mee te brengen. Het waren (dat blijkt ook uit de tekst) aanvankelijk alleen mannen 

die rookten, vrouwen hebben zich deze gewoonte pas later eigen gemaakt. Of er nog speciale 

tegeltjes voor vrouwen zijn gemaakt, weet ik niet. 

Overigens: niet alleen bij verjaardagen of familiebijeenkomsten werd stevig gerookt; ook als je 

bij een (kerkenraad)vergadering geweest was kon je je pak wel een paar dagen buiten te luchten 

hangen, want de rooklucht bleef je nog heel lang ruiken.  

In de kerken zelf werd niet gerookt. In Rooms Katholieke kerken rook je natuurlijk wel wierook 

en de geur van kaarsen. In Protestantse kerken was dat minder aan de orde.  

Gelukkig is de traditie van een paaskaars wel in veel protestantse kerken terug, als symbool van 

het licht, de aanwezigheid van Christus. 
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Intussen zijn de rookgewoonten helemaal veranderd; soms zelfs op het overdrevene af. Je wordt 

nu bijna als een paria gezien als je rookt. Dat hoeft natuurlijk ook weer niet. Gun ieder z’n 

vrijheid, maar wel op een manier dat anderen er geen hinder van ondervinden. ‘t Is natuurlijk 

wel slecht voor je gezondheid, maar aan de andere kant worden de mensen wel steeds ouder. 

De rook in deze tijd komt vooral van vuurkorven en barbecues, ‘s zomers in de tuin. Maar 

vuurtje stoken hoort toch ook een beetje bij je man-zijn ? 

 

Leen, ook deze week weer bedankt voor je bijdrage! 
 

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 
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