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Jaargang 2: nr. 42 
 
      

     Aanstaande zondag 31 oktober 2021 gaat weer de 

     wintertijd in en dient u de klok(ken) weer een uur 

     terug te zetten. 

     Vergeet het niet want anders bent u, als u de kerkdienst 

     wilt bijwonen, wel erg vroeg in de kerk………….😊 
    
 

Algemeen 

 

‘Geef elkaar de ruimte’  
Nog even de van belang zijnde Coronamaatregelen: 

- thuisblijven bij klachten, ook als u gevaccineerd bent; 

- de kerk wordt op zaterdag en zondagmorgen goed geventileerd en een raampje blijft 

open tijdens de dienst; 

- U komt binnen via de hoofdingang (grote deur) en houdt uw jassen aan of bij u; 

- In de kerk kunt u kiezen: 

o het middenvak heeft vrije zitplaatsen, we laten het aan uw eigen 

verantwoordelijkheid en gevoel over hoe ver u van anderen af gaat zitten; 

o in het vak bij de schuifwand en het schuine vak voor het orgel liggen hartjes op 

plekken op veilige afstand. Per hartje kan één huishouden plaats nemen. 

- We vragen u na binnenkomst ergens een plek te zoeken en niet meer rond te lopen in de 

kerk; 

- na de dienst kunt u via de deur naar de hal (langs het geluid) naar buiten. Houd hierbij 

rekening met elkaar en gepaste afstand van elkaar en blijf niet in de kerk met elkaar 

staan praten. Bij de uitgang staat een tafel met potten voor het collectegeld en daar kunt 

u de predikant groeten.  

- U heeft dan de keuze: 

a  of u gaat via de buitendeur naar huis 

- b. of u komt in de grote zaal koffie drinken. U neemt plaats aan één van de tafels en 

koffie en thee wordt bij u langsgebracht; 

- we verzoeken u vriendelijk om niet teveel rond te gaan lopen, gepaste afstand te bewaren 

en rekening te houden met elkaar. 

 

Zondag 31 oktober 2021 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? 

 

Kinderkring 

Zondag is er kinderkring. 

 

 

 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 31 oktober aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:  

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor het eigen diaconale werk; 

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 uw collectegeld en collectebonnen deponeren in de twee potten die bij de 

uitgang in de hal 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. 

 
Kliederkerk Alblasserdam (herhaald bericht) 

Op zondag 31 oktober van 12.00-14.00 (binnenlopen vanaf 

11.45 uur) is er in de Havenkerk de eerste Kliederkerk 

Alblasserdam (samenwerking tussen de Elthetokerk en 

wijkgemeente De Brug)! We gaan het verhaal van Abraham met 

elkaar ontdekken. Kliederkerk is voor kinderen van 0-12 jaar met 

hun (groot)ouders/verzorgers. 

Wat is Kliederkerk?  Het eerste uur is het ontdek-

uur. Op allerlei manieren verkennen we een Bijbelverhaal, kris 

kras door de Havenkerk heen zijn verschillende dingen te doen. 

Loop er langs, laat de kinderen kiezen en ga lekker aan de slag! 

Ook mensen zonder kinderen zijn welkom. Of opa’s en oma’s. 

Ga ergens bij zitten, en help elkaar iets moois te maken. En 

help elkaar zo spelenderwijs iets van het thema te ontdekken! 

Het volgende uur begint met een korte viering. Een kerkdienstje dus. Het Bijbelverhaal wordt 

verteld, we zingen en bidden. 

En dan… samen eten! Onze kliederkerk-hulptroepen bereiden een maaltijd voor, daar hoef je 

dus niet meer voor te zorgen thuis.  

Voor wie is Kliederkerk? Voor iedereen die samen wil zoeken naar Bijbelverhalen, geloof, 

Jezus en God. We richten ons qua niveau op kinderen van 0 tot 12. Voor de kinderen van 0-4 

is er een aparte ruimte ingericht, maar ze mogen ook meedoen met oudere broers/zussen! 

En… we doen het samen. Volwassenen mogen meespelen, meewerken, meehelpen, meevieren 

en mee-eten! 

Mag ik zomaar binnenlopen?  Ja! Óf je bij een kerk hoort of bij welke kerk je hoort, 

maakt niet uit. Hoe oud je bent ook niet. En of je alleen komt of met z’n tienen ook niet. 

Welkom! 

Kliederkerk is ook gratis, je mag gewoon mee komen doen. Maar je snapt dat het wel geld 

kost om kliederkerk te organiseren. Daarom staat er bij de uitgang een spaarpot om iets in te 

doen, als je wilt. 

Mocht je vragen hebben: je kunt mailen of appen/bellen naar ds. Hester Radstake, 

radstake@elthetokerk.nl, 06 82322909 of ds. Carol van Wieren, wiere322@planet.nl, 078 

6473783. 

De allerbeste manier om meer te weten te komen is natuurlijk een keer mee komen doen. Tot 

dan! 

 

  

mailto:radstake@elthetokerk.nl
mailto:wiere322@planet.nl
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Start acties 

Op de gemeenteavond van 4 november aanstaande willen we “een startschot” geven aan de 

acties van het komende jaar ten bate van de kerk. Op die avond is een overheerlijke taart te 

winnen door een “meesterbakster” uit onze gemeente gebakken en nog twee kleine lekkere 

prijzen. We verkopen deze avond lootjes voor €1,-- per stuk en aan het eind van de avond gaan 

er drie mensen met iets lekkers naar huis en zijn de eerste euro’s verdiend voor de kerk. 

Voor verder acties in het komende jaar …: die worden gemeld op de gemeenteavond en in de 

komende nieuwsbrieven en in Eltheto-taal. 

 

Ook de volgende en traditionele actie gaat (weer) van start: 

 

 

Kerstmarkt 2021 

Helaas kunnen wij ook dit jaar geen echte kerstmarkt houden. Corona is nog niet het land uit. 

Dat dit niet alleen jammer is voor onze leden, maar ook voor de penningmeester, kan iedereen 

begrijpen. We willen echter met kerst graag iets moois op tafel hebben staan en onze 

kerststukken zijn daardoor heel geliefd. Onze trouwe bloemisten hebben samen besloten om 

ook dit jaar weer kerststukken te maken die u van te voren kunt bestellen. U kunt opgeven hoe 

duur uw kerststuk mag zijn beginnend bij € 10,00 oplopend tot € 25,00. U kunt aangeven naar 

welke kleur uw voorkeur uitgaat en of u iets in het rond of langwerpig wilt en met of zonder 

kaarsen (lichtjes). Ook worden er deurhangers gemaakt ( € 20,00 tot € 22,50). 

Verder is er natuurlijk weer de overheerlijke jam van Lenie Rosloot te koop en worden er weer 

diverse koekjes gebakken. 

Het bestellen van kerststukken kan tot uiterlijk 1 december. Dit kan door te mailen naar Dini 

Resseler. Haar mailadres is d.resseler-vink@hccnet.nl of bellen naar 0184-641769. 

Ophalen kan op vrijdag 10 december. U krijgt dan van ons een tijd op, zodat we niet alle ophalers 

tegelijk in de kerk hebben. 

Op 4 november is onze jaarlijkse gemeenteavond. Op die avond verkopen wij weer loten voor 

de kerstmanden. De loten kosten € 0,50 per stuk, dit alles om de kas van onze penningmeester 

te spekken…. We hopen dat u allemaal komt! Ook kunt u op die avond uw waren voor de manden 

meebrengen. Ook zijn er dan kerstkaarten te koop (op = op). 

Heeft u nog schalen en/of deurhangers over, dan kunt u die op de gemeenteavond meebrengen 

of op zondag in de kerk zetten. 

Vanaf 26 november kunnen wij weer kerstgroen gebruiken.  

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij één van commissieleden: 

Cokkie de Geus, tel. 078-6732353 

Coby Hartsuiker, tel. 0184-682291, c.hartsuiker@hetnet.nl 

Ria van Houwelingen, tel.078-6917925, houwelingenvan@planet.nl 

Lenie Rosloot, tel.078-6915771, ajrosloot1941@gmail.com 

Dini Resseler, tel. 0184-641769, d.resseler-vink@hccnet.nl 

 
Met vriendelijke groet, 

de Marktcommissie 

 
Ontmoetingsmoment 

Dinsdag 2 november aanstaande wordt weer het ontmoetingsmoment gehouden. Om 10.00 

uur bent u weer van harte welkom om met elkaar koffie en/of thee te drinken en gezellig in 

gesprek te gaan. 

 

Agenda 2021 

  4 november 2021: algemene ledenvergadering VVP en gemeenteavond (aanvang 19.45 uur,  

        zaal open 19.30 uur) 

  7 november 2021: mw. ds. Hester Radstake. 

14 november 2021: dhr. drs. H. de Boer uit Barneveld. 

 

mailto:c.hartsuiker@hetnet.nl
mailto:houwelingenvan@planet.nl
mailto:ajrosloot1941@gmail.com
mailto:d.resseler-vink@hccnet.nl
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Omzien naar elkaar – gemeente onderling 

Zolang ons kerkblad Eltheto-taal niet regelmatig verschijnt, worden in de nieuwsbrieven 

verjaardagen (80plus) en huwelijks(verjaar)dagen opgenomen. Als u dit niet op prijs stelt, kunt 

u dit kenbaar maken bij onze scriba Cor Resseler. 

 

Verjaardagen 

02-11-2021: dhr. D. Bakker, Cortgene 79, 2951 EB  Alblasserdam, 88 jaar. 

 

Huwelijken 

02-11-2021: dhr. en mw. J.J. Sörensen/Faasse, Tooropstraat 7, 2951 SW  Alblasserdam, 

          56 jaar. 

 

Algemene ledenvergadering VVP en gemeenteavond donderdag 4 november 2021 

 

 
 

Kerkenraad Elthetogemeente:  Bestuur VVP: 
Preses: mw.ds. H. L. Radstake   Voorzitter: B.M. Luksen 
Scriba: C. Resseler               Secretaris: P. Dekker    
 

Alblasserdam, oktober 2021 

 

Aan: alle leden van de Elthetogemeente 

 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering VVP annex gemeenteavond van 

de Elthetogemeente op donderdag 4 november 2021 in ons kerkgebouw. 

De vergadering begint om 19.45 uur. De koffie staat klaar om 19.30 uur. 

 

Agenda 

1. Opening en welkom. 

2. Verslag van de gemeenteavond d.d. 11 april 2019. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

4. Jaarverslag VVP 2019 – 2021. 

5. Financiën: Jaarverslag Diaconie; 

Jaarverslag Kerkrentmeesters. 

6. Verslag kascommissie. 

7. Rondvraag. 

8. Mondelinge toelichting van de diverse groepen/activiteiten. 

9. Loting leningen geluidsinstallatie. 

10. Beleidsplan en evt. overige zaken. 

11. Afsluiting van het officiële gedeelte. 

Tussendoor houden we pauze, afhankelijk van de tijd die de diverse agendapunten vragen. 

Tijdens de pauze is er gelegenheid tot het kopen van loten. 

We sluiten af met een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 
 

U komt toch ook? 

 

Verkrijgbaarheid stukken 

De jaarverslagen van de VVP, de jaarvergadering/gemeenteavond d.d. 11 april 2019 en de 

jaarverslagen van de Kerkrentmeesters en de Diaconie kunt u opvragen bij scriba Cor 

Resseler. Zijn adres treft u onder het kopje bereikbaarheid aan. Enkele exemplaren zullen op 

de avond zelf op de tafel in de hal worden gelegd. 
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Voor deze wijze van verstrekking van de stukken is vanuit milieuoverwegingen gekozen. Wij 

rekenen op uw begrip! 

 

Stichting 

 

Afscheid Corry Heykoop en Jolinde Verhaert: 

Het is al eerder bekend geworden dat Corry Heykoop en haar dochter Jolinde Verhaert hun 

werkzaamheden voor het beheer van ons kerkgebouw na een langdurige periode die zich 

uitstrekt over vele jaren, beëindigen. Kerkenraad en Bestuur en de Stichting willen dit niet 

ongemerkt voorbij laten gaan en daarom zal op zondag 7 november 2021, na afloop van de 

dienst, op passende wijze afscheid van beide dames worden genomen. 

 

Herhaalde oproep  

De vorige oproep om mensen te vinden die betaald of als vrijwilliger het werk van Corry Heykoop 

willen overnemen heeft helaas niet tot een definitieve oplossing geleid. 

Er hebben zich twee vrijwilligers gemeld, maar dat is niet genoeg om met een team te kunnen 

starten. Wij denken dat zo’n team uit ten minste 6 personen moet bestaan. 

 

Op dit moment houden we alle eerder genoemde mogelijkheden nog open: 

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

2 Een team van vrijwilligers (ten minste 6). 

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

een aantal vrijwilligers aanstuurt. 

 

Misschien heeft u zich n.a.v. de vorige oproep (nog) niet aangemeld omdat u had verwacht dat 

mijn mailbox zou overlopen en de telefoon roodgloeiend zou staan. Helaas, dat was niet het 

geval. Daarom hierbij aan u allen de vraag om nog eens serieus te overwegen of u misschien 

toch een bijdrage kunt leveren aan het schoonhouden van de kerk. 

 

Evert Wisgerhof (voorzitter Stichting) 

ewisgerhof@gmail.com 

06 148 646 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid/Colofon: 
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 

mailto:ewisgerhof@gmail.com
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