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Jaargang 2: nrs. 35 en 36 
 
NB. Deze nieuwsbrief geldt voor 2 weken. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 september 
2021. De liturgie voor de dienst van 19 september 2021 wordt tijdig gemaild en verspreid. 

 
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 10 en/of 17 september 2021 te 

melden bij: 

 

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

beuge072@gmail.com. 

 

Besluiten Kerkenraad en Bestuur d.d. 2 september 2021 

Op 2 september jl. hebben Kerkenraad en Bestuur zich uitvoerig beraden op de mogelijkheden 

en onmogelijkheden van het opzetten etc. van activiteiten in deze Coronatijd. Vooropgesteld 

moet worden dat wij ons verantwoordelijk voelen voor het waarborgen van de gezondheid van 

onze leden, althans voor zover wij hier een rol in kunnen spelen. Dat heeft tot een aantal 

besluiten geleid die hieronder verwoord worden: 

- met ingang van 5 september jl. mag in de kerkdiensten weer door alle aanwezigen 

gezongen worden; 

- de aanmeldprocedure voor het bijwonen van de kerkdiensten blijft gehandhaafd. Dat 

heeft alles te maken met de 1,5 meter norm. Mocht u verzuimd hebben u aan te 

melden dan kunt u op eigen risico naar de kerk komen, maar het maximum aantal toe 

te laten kerkgangers moet in acht genomen worden waardoor bij het bereiken van dat 

aantal de toegang moet worden ontzegd. U neemt derhalve wel een risico!! Dus: meld 

u aan!; 

- de koffie en thee-ontmoeting na de kerkdiensten (dus ook op startzondag) gaat 

voorlopig niet door onder andere omdat de noodzakelijke 1,5 meter norm niet kan 

worden gewaarborgd. Na de persconferentie van 20 september 2021 zullen we ons 

opnieuw beraden; 

- het organiseren van ontmoetings- en inloopmomenten zal ter hand genomen worden. 

Daartoe is een werkgroepje samengesteld. Let wel: data kunnen, om meergenoemde 

reden, nog niet worden gegeven; 

- de Taizé-vespers en de Kerk op Schootvieringen kunnen weer doorgaan; 
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- de herstart van de Passie-avonden, de Bijbelavonden en de kring Tijdnood(t) kan 

plaatsvinden met dien verstande dat de organisatoren zelf bepalen of men deze 

activiteiten weer ter hand willen nemen. Ook hier geldt uiteraard ook de 1,5 meter 

norm; 

- de rommelmarkt zal dit jaar niet worden gehouden. 

 

Kerkenraad en bestuur beseffen heel wel dat deze besluitvorming met teleurstelling zal worden 

ontvangen, maar vragen wel uw begrip voor de situatie nu er van een coronavrije situatie niet 

kan worden gesproken. 

 

Zondag 12 september 2021 (startzondag) wordt de dienst geleid door ds. Hester 

Radstake 

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? 

 

Toelichting dienst Startzondag 

Zondag is het startzondag. Het thema is ‘uw rijk kome’ – Eltheto in het Grieks. We horen veel 

verschillende Onze Vaders gesproken en gezongen. Van een tiental mensen heb ik een inbreng 

gekregen via de mail of op een briefje, die inbreng verwerk ik in de preek. 

De dienst is – zoals altijd op Startzondag – anders dan anders. Helaas zonder activiteiten of 

ontmoetingen, maar we gaan er toch met elkaar, in de kerk en thuis, een mooie dienst van 

proberen te maken. 

 

Van harte welkom! 

 

Kinderkring 

Zondag is er kinderkring. Op zondag 19 september 2021 is er geen kinderkring. 

 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 12 september aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:  

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor het Lilianefonds; 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: 

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

Voor de dienst van zondag 19 september 2021 kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van: 

1.  Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:  

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor het Fonds Julia & Beatrijs; 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: 

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente. 
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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 de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 
Agenda 2021 

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

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

03 oktober 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. 

 

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 

13 september 2021: Pepijn Janse, Bark 2, 2951 JB  Alblasserdam, 12 jaar. 

16 september 2021: mw. A.G. Labrijn – de Jong, Burg, Boudet van Damstraat 36, 2969 HZ 

   Oud-Alblas, 89 jaar. 

21 september 2021: mw. A. Krijnen – Dupain, Noachstraat 14, 2951 AG  Alblasserdam, 

85 jaar. 

 

Huwelijken 

24 september 2021: dhr. en mw. N.J. Verloop/Bakker, Cornelis Smitstraat 57,  

2951 AB  Alblasserdam, 57 jaar 

 

Hartelijk gefeliciteerd! 

 

Pastoraat 

Geen mededelingen. 
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Berichten en artikelen van lezers/lezeressen van de Nieuwsbrief 

 

De mug (een bijdrage van Bep van Veenendaal) 

 

Oh, jammer, doen ze net de deur weer voor mijn neus dicht. Ik had zo graag naar binnen 

gewild. Mijn kans komt nog wel, als ik maar een beetje geduld heb. Ik cirkel een beetje bij de 

ramen en deuren rond. Vlieg tegen de hor aan en wacht op het randje bij de schutting net zo 

lang tot ik de gelegenheid krijg om toch binnen te komen. 
Daar gaat de deur. Net te laat wordt de hor er voor getrokken. Yes, nu kan het. Vrolijk vlieg ik 

naar binnen, kijk rond naar alles wat zich in het huis bevindt, maar vooral of er sappige mensen 

zijn. Meteen heb ik er één op het oog. Ik maak wat rondtrekkende bewegingen en besluit de 

avond af te wachten. Vanaf mijn positie op de gordijnrail neem ik alles in ogenschouw. Er wordt 

heen en weer gelopen en dan na een lange tijd, gaat het licht in de kamer dan eindelijk uit. De 

traptreden worden beklommen en ik neem voorzichtig een kijkje in het trapgat. Ik hoor het 

douchewater lopen en nestel mij ongezien in de slaapkamer. Zo, dit is vannacht mijn plek. Als 

het donker is ga ik een beetje rond zoemen. Vinden de mensen leuk. Dat weet ik gewoon. Er 

komt altijd actie als ik er ben. Geinig toch. 

Als ik de ademhaling in de slaapstand hoor gaan kom ik te voorschijn. Ik beweeg me richting 

kussen, zie een paar blote handen en een blote voet, maar concentreer mij voorlopig even op 

het gezicht. Dat vind ik zelf altijd de leukste plek. Gebeurt er tenminste wat. En ja hoor na een 

paar rondjes voel ik een slaande hand rakelings langs me heen gaan. Oei, wel blijven opletten 

natuurlijk. Ik land, prik een gaatje en blijf op mijn gemak even zitten.  

Het licht floept aan. Oppassen geblazen. De mepper komt er zo aan. Aan dat gemopper ben ik 

inmiddels wel gewend, maar die mepper blijft toch een gevaarlijk ding. Het licht gaat weer uit. 

Ik doe nog een rondje. Het licht gaat weer aan. Het dekbed wordt opengegooid en met woedende 

bewegingen wordt er aan de gordijnen geschud, onder het bed door gewapperd en de muur 

zorgvuldig geobserveerd. Niemand weet dat ik achter het schilderijen lijstje zit. Dat vind ik nou 

zo leuk. Zoek, zoek, waar ben ik? Nog een keer herhaal ik mijn rondje.  

 

Oh nee hè, die had ik even niet aan zien komen. De krant…..Jammer, maar helaas. 

 

Dank je wel Bep. 

 

Noot van de redactie: 

Voor de volgende nieuwsbrieven een vraag: 

 

Wie neemt het stokje over……? 

 

Oproep: 

 

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. 
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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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