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Jaargang 2: nr. 34 

 
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 3 september 2021 te melden 

bij: 

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

beuge072@gmail.com. 

 

Zondag 5 september 2021 wordt de dienst geleid door mw. ds. M. Kwant uit Alphen 

aan den Rijn 

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 geen kinderkring. 

 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 5 september aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:  

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor het Diaconaal Noodfonds Alblasserdam; 

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 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 

12 september 2021: ds. Hester Radstake (startzondag). 

19 september 2021: mw. ds. A. v.d. Meiden uit Amsterdam. 

26 september 2021: ds. P.A. Wilbrink uit Delft. 

 

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. 

 

Stilteviering in de Elthetokerk 

 

Op 12 september om 19:00 uur is er een Taizé-vesper in de Elthetokerk (Blokweerweg 22, 

Alblasserdam). 

 

Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de oecumenische traditie van de 

gemeenschap van Taizé. Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, 

gebeden, een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling en een zegenwens. 

 

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden kan via stilteviering@gmail.com of 078-6912690.  

We willen graag weten hoeveel mensen er komen om de kerk in te richten op een manier die 

liturgisch past en rekening houdt met corona-preventie.  

 

Met deze vesper willen we de draad weer oppakken van de stiltevieringen in Ontmoetingskerk, 

Havenkerk en Elthetokerk op elke tweede zondag van de maand. Precieze data, tijden en 

locaties van volgende vieringen maken we later bekend. 

 

We hopen dat deze vieringen rust en inspiratie mogen brengen, juist ook in deze tijd. 

Ds. Carol van Wieren, Coen van den Brom 

 

Aanmelden? → stilteviering@gmail.com 

 

Verjaardagen 

05 september 2021: Joris Wegman, Gerard den Brabanderlaan 19, 3434 LM  De Meern, 1 jaar 

   (zoon van Mark Wegman en Kitty de Geus). 

07 september 2021: mw. S.L. Poll – Daeschner, Van Eesterensingel 160, 2951 VS 

                              Alblasserdam, 97 jaar. 

11 september 2021: dhr. C. Bezemer, Haven 71, 2951 GC  Alblasserdam, 81 jaar. 

 

Allen hartelijk gefeliciteerd! 

 

Huwelijken 

--- 

 

Pastoraat 

Geen mededelingen. 
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Mededelingen uit de pastorie……… 

 

Kerk op Schoot 

Aanstaande zondag 5 september is er sinds lange tijd (i.v.m. corona) weer een Kerk op Schoot 

viering. Het begint om 12.00 uur in de Elthetokerk, Blokweerweg 22.  

Kerk op Schootvieringen zijn laagdrempelige vieringen rond een 

Bijbelverhaal met veel liedjes en beleving voor kinderen van 0-

ongeveer 5 jaar met hun (groot)ouders/verzorgers. Zondag 

staat het verhaal van Noach centraal. 

Omdat we nog gebonden zijn aan de Covid19-maatregelen is het 

deze keer iets anders dan anders, we kunnen niet naast elkaar 

in een kring zitten, maar we denken dat we een goede oplossing 

gevonden hebben om het toch leuk te laten zijn voor de 

kinderen! 

Jullie zijn van harte welkom, wel vragen we of je je wilt aanmelden via: radstake@elthetokerk.nl 

of whatsapp 06 82322909 (Hester Radstake). 

 

Startzondag 

12 september is het Startzondag. Het gaat over het thema ‘uw rijk kome’ oftewel ‘Eltheto’. 

Twee vragen daarbij:  

1. Waar denkt u aan bij ‘uw rijk kome’, ofwel het koninkrijk, ofwel Gods nieuwe wereld? 

2. Wat vindt u de mooiste versie van het Onze Vader? (gesproken of gezongen) 

Stuur uw reactie naar Hester: via de mail: radstake@elthetokerk.nl of app het via 06 82322909 

of stuur een briefje naar de pastorie! Graag vóór 6 september! 

 

 

Berichten en artikelen van lezers/lezeressen van de Nieuwsbrief 

 

De jaarlijkse paardenmarkt 

 

De plaatselijke paardenmarkt op de laatste woensdag van juli (genoemd naar de heilige Jacobus; 

inderdaad, die van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella) is al vele eeuwen in ons dorp 

een traditie. Ik had dit stukje eigenlijk in de Nieuwsbrief van de laatste week van juli willen 

plaatsen, maar helaas kon het evenement ook dit jaar niet doorgaan vanwege de corona. De 

paardenmarkt zal echter zeker niet verdwijnen, daar zorgt een ambitieus comité wel voor. 

Tijdens het jaarlijkse Havenfestival zou aanvankelijk ook de paardenmarkt aandacht krijgen, 

maar ook dat kon helaas geen doorgang vinden. Toch wil ik u de volgende anekdote niet 

onthouden. 

Want, ook al hebben wij jaren niet in Alblasserdam gewoond: aan de paardenmarkt bewaren wij 

nog altijd dierbare herinneringen en we gingen er altijd wel even naar toe met de kinderen. 

Het ene jaar waren er natuurlijk wat meer paarden dan in het andere, maar de traditie er 

omheen: de kramen waar allerlei waren werden verkocht, het koek slaan, de degenslikker, het 

op glasscherven liggen, de man met het aapje op z’n arm en het centenbakje, de bloemen- en 

bananenverkopers (vooral de vrouwelijke bloemenverkoopster herinner ik me nog goed) en nog 

veel meer snuisterijen, zal blijven voortbestaan, daar ben ik zeker van, al is het alleen maar als 

ontmoetingsmoment voor vele (oud) Alblasserdammers. 

Nu heb ik niet altijd een zo goed geheugen (al dan niet selectief), maar mijn vrouw heeft dat 

wel en zij herinnert het zich nog altijd als de dag van gisteren, ook al is het bijna 50 jaar geleden 

gebeurd, dat ik de achterdeur van ons huis open had laten staan. Ik wilde ook altijd zo snel 

mogelijk weg. Gelukkig was alles goed gegaan, want we misten niets toen we thuiskwamen.  

Maar als ik nu wel eens iets vergeet (en dat gebeurt regelmatig) en dat vergoelijkt door te 

zeggen dat ik ook niet de jongste meer ben, word ik altijd weer fijntjes herinnerd aan die ochtend 

toen we naar de paardenmarkt waren geweest: de achterdeur stond nog open toen we thuis 

kwamen; ze hadden het hele huis wel kunnen leeghalen! Die vergeetachtigheid had je vroeger 

ook al. Dat komt echt niet omdat je ouder wordt.  

Gelukkig maar! 

 

Leen Stout 

 

mailto:radstake@elthetokerk.nl
mailto:radstake@elthetokerk.nl


4 
 

Noot van de redactie: 

Voorlopig is dit de laatste bijdrage van Leen Stout en bedanken we hem van harte voor de 

geleverde bijdragen aan onze nieuwsbrieven. 

 

Wel een vraag: Wie neemt het stokje over……? 

 

Van de Stichting tot Bouw en Instandhouding  Elthetokerk ontvingen wij de volgende:    

 

 

 

 

Oproep      Oproep      Oproep  

 

Na ruim 46 jaren met grote trouw en toewijding (samen met haar dochter Jolinda) het 

kerkgebouw perfect schoon en netjes te hebben gehouden, heeft Corry Heykoop ons gemeld dat 

ze per 30 september aanstaande met dit werk wil stoppen. Wij vinden dat erg jammer maar 

begrijpen haar besluit ook. In overleg met Corry en de kerkenraad zullen we t.z.t. voor een 

passend afscheid zorgen. 

 

Dit betekent dat wij als Stichting op zoek moeten naar opvolging. Daarvoor zijn een paar 

mogelijkheden zoals 

1 Iemand die het werk van Corry tegen een vergelijkbare vergoeding overneemt. 

2 Een team van vrijwilligers. 

3 Iemand die een deel van het werk van Corry tegen een (lagere) vergoeding overneemt 

en een aantal vrijwilligers aanstuurt. 

De beschikbaarheid van geschikte kandidaten zal bepalen welke mogelijkheid reëel is. Ziet u zelf 

nog andere mogelijkheden om het werk van Corry voort te zetten, dan horen wij het graag. 

 

Als u het werk van Corry wilt overnemen of zich beschikbaar stelt als vrijwilliger, geef dit dan 

door aan een van de bestuursleden van de Stichting. Wij hopen dat we dan in de toekomst 

gebruik kunnen blijven maken van een schoon en opgeruimd gebouw.  

 

Evert Wisgerhof (voorzitter Stichting) 

ewisgerhof@gmail.com 

06 148 646 58 

 

 

 

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 

Eindredactie Nieuwsbrief:  Cor Resseler 
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