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Jaargang 2: nrs. 30 

 
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 6 augustus 2021 te melden bij: 

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

 

Zondag 8 augustus 2021 wordt de dienst geleid door de heer Leen Stout uit Alblasserdam 

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 8 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 Noodopvang Papendrecht; 

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. 

 
Vakantie ds. Hester Radstake 

Hester Radstake is 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). 
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Agenda 2021 

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

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

29 augustus 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 

-- 

 

Huwelijken 

15 augustus 2021: Dhr. en mevr. J. Bouter, Riverstaete 59, 2953 HC  Alblasserdam, 54 jaar. Van harte 

gefeliciteerd! 

 

Pastoraat 

Zoals ook al is afgekondigd is mevrouw Joke Speksnijder voor revalidatie opgenomen in het ziekenhuis. 

Onderstaand treft u haar (tijdelijke) adres aan: 

mevrouw Joke Speksnijder, p/a Revalidatiezorg Dordrecht,  

Locatie Albert Schweitzerplaats,  

Afdeling Krabbenhove kamer 19  

Albert Schweitzerplaats 12-14, 3318 AS Dordrecht  

Een kaartje als blijk van medeleven wordt zeker op prijs gesteld! Dat doen we toch? 

 

Herhaald bericht: 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. 

 

Berichten en artikelen van lezers/lezeressen van de Nieuwsbrief 

De heer Leen Stout stuurde ons de volgende en welkome bijdrage, waarvoor onze dank! 

 

Een vredeskus op de Olijfberg 

 

Vele jaren hebben wij in Elst, samen met de Rooms Katholieke Parochie reizen georganiseerd met een 

theologisch/cultureel karakter. Zo waren wij op één van die reizen in Israël. Het was ons van te voren 
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al verteld: alles komt je in Israël erg bekend voor. Dat komt natuurlijk door de bijbelverhalen die de 

meesten van ons al vanaf hun aller vroegste jeugd hebben gehoord. 

We zijn letterlijk het hele land doorgereisd van het uiterste zuiden tot in het noorden bij de bronnen 

van de Jordaan. Van Dan tot Berscheba, maar dan precies omgekeerd. En het was werkelijk zo: van 

alle plekken waar je kwam had je al wel gehoord, of het nu in Kana was (van de bruiloft) of bij de bron 

van Abraham bij Berscheba. 

En zo kwamen we ook in Jeruzalem. Dat was wel erg toeristisch. Ons hotel lag in het oosten van de 

stad, in de Arabische wijk. We haalden altijd water bij een klein winkeltje en de Palestijnse eigenaar 

die ons hielp, was altijd allervriendelijkst. Dit in tegenstelling tot de winkels in de Joodse wijken, waar 

men veel vaak minder hoffelijk was. Van spanning tussen Joden en Palestijnen hebben we weinig 

gemerkt. Behalve dan bij ons bezoek aan Bethlehem. Dit gebied is door een hoge muur afgeschermd, 

met heel veel bewaking en militairen. We moesten uit onze Israëlische bus en gingen lopend door de 

grenspost. Aan de andere kant stond een Palestijnse bus klaar om ons verder te brengen. Maar in 

Bethlehem zelf (met veel Palestijnse christenen) heerste een gemoedelijke sfeer. 

Een paar dagen later liepen we met de groep de Olijfberg op. Mijn vrouw had, zoals gebruikelijk 

pepermuntjes bij zich en deelde die aan een aantal medereizigers uit. Er liep ons een Arabische man 

tegemoet, met een rimpelig gezicht en verweerde handen. Hij wilde er ook wel een en hield zijn 

knoestige handen al op. Als dank kreeg Rineke spontaan een zoen. Ook onze pastor deelde in zijn 

dank, kennelijk omdat hij vond dat zij er ook één verdiende. Wij waren eigenlijk best verbouwereerd, 

maar tegelijk ook blij dat dit zomaar kon, in een land waar zoveel tweedracht heerst en waar vrouwen 

soms wat minderwaardig worden behandeld. We liepen verder de Olijfberg op, een mooie ervaring 

rijker. 

Ineens schiet me, als ik hier weer aan denk, het liedje te binnen dat Coen altijd voor de kinderen 

speelt voor ze naar de kinderkerk gaan: als alle kinderen op aarde, hand in hand tezamen gaan, krijgt 

het leven veel meer waarde, breekt eind’lijk de vrede aan.  

En als dat wijsje eenmaal in je hoofd zit, is het er bijna niet meer uit te krijgen. Heerlijk toch ? ‘t Is net 

een vredeskus. 

 

Herinnering: Provinciale Ontmoetingszondag ‘s-Gravenzande 

Wij brengen u nog een keer de Provinciale Ontmoetingsdag van 22 augustus aanstaande in 

herinnering. In de vorige nieuwsbrief bent u daarover uitvoerig geïnformeerd. U kunt zich nog tot 

uiterlijk 15 augustus aanstaande aanmelden. 

 

------ 

 

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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