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Jaargang 2: nr. 44 
 

Algemeen 

 

Corona-maatregelen 
 
Voor de kerkdienst van aanstaande zondag betekent dit het volgende: 

- U blijft thuis bij klachten, ook als u gevaccineerd bent 

- De kerk wordt op zaterdag zeer goed geventileerd 

- U hoeft zich voor de dienst niet aan te melden   

- U komt binnen via de hoofdingang (grote deur), houdt uw jassen bij u en draagt een 

mondkapje tijdens de bewegingen. 

- In de kerk staan plekken aangegeven op 1.5 meter afstand (met behulp van de hartjes). 

U kunt hier zelf plaatsnemen, 1 huishouden per hartje. Houd bij het gaan zitten rekening 

met elkaar en ga niet zomaar rondlopen in de kerk!! 

- Helaas moeten we besluiten het koffiedrinken weer (tijdelijk) te stoppen, omdat we daar 

de 1.5 meter niet kunnen garanderen  

- We gebruiken voor het naar buiten gaan weer de hoofdingang 

 

Gedachtenisdienst 

Zondag 21 november 2021 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zie ook het 

onderstaande artikel “Gedenken”). Op het moment van het samenstellen van deze nieuwsbrief 

is de persconferentie van vrijdagavond 12 november 2021 nog niet gehouden maar vrezen 

Kerkenraad en Bestuur dat aan een aantal maatregelen niet valt te ontkomen. In verband met 

de bijzondere kerkdienst is het volgende besloten. 

Voor deze dienst zijn, zoals gebruikelijk, familieleden van de in dit kerkelijk jaar gestorven 

gemeenteleden uitgenodigd. Met al die familieleden naderen we al bijna de grens van wat we 

aan het aantal mensen in de kerk mogen hebben. Dat is verdrietig. Dat doet pijn. We willen 

juist zo’n dienst als gemeente samen kunnen vieren. Maar het kan helaas niet anders. Het 

gevolg is dat, naast de kerkruimte, ook de grote zaal voor het ontvangen van een beperkt 

aantal kerkgangers zal worden opengesteld, uiteraard met inachtneming van de beperkende 

bepalingen zoals het bewaren van afstand. 

Voor het bijwonen van de dienst dient u zich voor 20 november 2021 aan te melden bij één 

van de volgende personen: 

- Arwin Hordijk: tel. 06-24452006 of arwinhordijk@gmail.com 

- Evert Wisgerhof: tel. 06-14864758 of ewisgerhof@gmail.com 

- Els Beugelink: tel. 06-22697732 of beuge072@gmail.com 

 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen is het mogelijk dat we u tot onze spijt moeten 

teleurstellen. 

 

Voor alle duidelijkheid: bovenstaand bericht wordt onder voorbehoud geplaatst in afwachting 

van de maatregelen die op 12 november 2021 worden bekendgemaakt!!! 

 

 

Gedenken 

In veel Protestantse Gemeentes wordt rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag 

voor Advent begint, een gedachtenisdienst gehouden waarin de namen van de overledenen van 

dat afgelopen jaar uit de kerkelijke gemeente worden genoemd. Maar veel mensen denken dan 

ook aan iemand anders die ze missen. Vóór corona werd er in de kerkdienst de gelegenheid 
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geboden om zelf naar voren te komen en voor diegene die in jouw gedachte is een kaarsje aan 

te steken. Helaas kan dat ook dit jaar niet. 

We willen u als gemeentelid – en alle andere geïnteresseerden – de gelegenheid bieden om op 

zaterdag 20 november tussen 16.00 tot 17.00 uur in de Elthetokerk een kaarsje aan te 

steken voor degene die u mist. Een persoonlijk moment van gedenken. De aangestoken kaarsjes 

zullen ook zondag 21 november tijdens de gedachtenisdienst opnieuw ontstoken worden, uit 

verbondenheid met al die geliefden die ons zijn voorgegaan.  

In verband met de Covid19-maatregelen is er een looproute in de kerk en vragen we u om een 

mondkapje te dragen.  

 

Zondag 14 november 2021 wordt de dienst geleid door drs. H. de Boer uit Barneveld 

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 14 november aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:  

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor de Rudolph Stichting; 

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 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. 

 
 
 
 
 

Kerstmarkt 2021 (herhaald bericht) 

U hebt het al in de vorige nieuwsbrieven gelezen: 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 € 25,00). 

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

diverse koekjes gebakken. 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/


3 
 

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. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om tijdens de gemeenteavond loten voor de 

levensmiddelenmanden te kopen, dan kunt u dat alsnog doen bij Coby Hartsuiker, bijvoorbeeld 

na afloop van de kerkdiensten. Ook levensmiddelen om de manden te vullen zijn hartelijk 

welkom. 

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, sdegeus@hetnet.nl 

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 

 

Agenda 2021 

21 november 2021: mw. ds. Hester Radstake, gedachtenisdienst. 

28 november 2021: mw. ds. Hester Radstake 

05 december 2021: Pastor mw. L. Kromhout uit Den Haag. 

 

Stilteviering in de Elthetokerk 
Zondag aanstaande is om 19:00 uur 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! We zullen rekening houden met de dan geldende corona-

maatregelen en in elk geval de 1,5 meter respecteren. 

 

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 

21 november 2021: Janna van den Brom, Van Lennepstraat 3, 2951 TK  Alblasserdam, 5 jaar 

 

Huwelijken 

--- 

 

VVP 

Op zondag 21 november 2021 verzorgen Cees Willem van Vliet en Jeroen Liedorp het concert 

“Beethoven symfonisch gearrangeerd”. Zij vertolken ideale muziek voor de sfeervolle en mooie 

akoestische kerkruimte. Het concert wordt gegeven in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in 

Lekkerkerk en begint om 15.00 uur. De toegang is gratis, na afloop is er een open 

schaalcollecte. Informatie kunt u lezen op www.pkn-lekkerkerk.nl/linl/vvp. 

 

Lezersbijdragen 

 

II. Bep van Veenendaal schreef deze week over het volgende onderwerp: 

 

De waterbus 

Dat is lang geleden dat ik op het ponton zat te wachten op de waterbus. 

mailto:sdegeus@hetnet.nl
mailto:c.hartsuiker@hetnet.nl
mailto:houwelingenvan@planet.nl
mailto:ajrosloot1941@gmail.com
mailto:d.resseler-vink@hccnet.nl
http://www.pkn-lekkerkerk.nl/linl/vvp
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Het was er stil. Twee tienermeisjes zaten op een bankje. Ze hoorden bij elkaar. De één moest 

met de waterbus terug naar Dordrecht en de ander was bijna thuis en probeerde haar 

vriendinnetje over te halen om met haar mee te gaan. 

Het meisje bleef standvastig weigeren. ‘ik hou me aan de regels’, hoor ik haar zeggen. 

Na de twaalfde keer stopte haar vriendin met vragen, riep vanaf de walkant nog één keer of ze 

het echt zeker wist en fietste na het antwoord ‘ja’ weg. Ik verbaasde me over zoveel 

zelfdiscipline. Ik was op die leeftijd bij de tweede vraag waarschijnlijk al overstag gegaan. 

Deze twaalfjarige niet. Hoe ik haar leeftijd weet? Ze hoefde geen mondkapje te dragen op de 

waterbus en trouwens dat vertelde ze me later. Vanaf het andere bankje kijkt ze me aan. 

‘ik hou me aan de regels’, geeft ze als toelichting voor al haar weigeringen. 

Ik prijs haar daarom.  

‘Ik luister altijd naar mijn moeder’, gaat ze verder, ‘ik zit in de eerste van het VMBO’. 

‘Dat is een hele overgang’, reageer ik. 

‘Ik moet nog erg wennen. Ik heb ook geen leuke klas. Daar trek ik me niks van aan, want ik zit 

er voor mezelf’. 

Hallo, wat een wijsheid voor zo’n jong ding!  

Het gesprek gaat verder. ‘ik ben niet zo goed met lezen. Daar zit ik nu voor in de bijlesklas. 

Sommigen zeggen dat ik dom ben, terwijl ik juist mijn best doe om alles beter te begrijpen’. 

‘Ik vind je anders behoorlijk slim om daar gebruik van te maken’. 

Dat is ze met me eens. Ze knikt. Tsjonge, jonge wat een wijsneus, maar wel ontwapenend. Het 

was gewoon een lief kind. 

‘Moet u ook naar Dordrecht’?  

‘Ja, ik ga naar mijn coach’. Die coach was even onduidelijk. Een paar vragende ogen kijken me 

aan. Ik vertel haar heel kort, maar dan ook echt heel, heel, heel kort dat ik twee-en-een-half 

jaar geleden op mijn hoofd ben gevallen en dat deze coach me misschien iets aan kan reiken 

wat ik tot nu toe over het hoofd heb gezien. 

‘Dat gaat u zeker lukken’, hoor ik vanaf het andere bankje. 

 

De waterbus is in aantocht. Een paar minuten te laat, maar daar malen we geen van beiden om. 

Voor ze aan boord stapt wenst ze me nog een fijne dag toe. Hoe lief is dat. Twaalf jaar en dan 

zo attent. Ik vind het bijzonder. 

Hoe de reis verder ging? Redelijk goed. En bij de coach? Mwah! En de terugreis? Nou we het 

daar toch over hebben. Ik kwam prinses Beatrix nog tegen. Dat is niet helemaal waar. Ze haalde 

me in. Zij zat in de auto en ik op de fiets. Wel even gezwaaid natuurlijk. 

Ik hoor u nu denken: zo die is echt hard op haar hoofd gevallen. Dat is wel waar, maar Beatrix 

ook. Zij opende namelijk de Prins Claus brug, die het stadscentrum met de wijk Stadswerven 

verbindt. Een mooi ‘bruggetje’ trouwens!! Je kunt er alleen fietsend overheen, maar dat is voor 

de volgende keer. 

 

--- 

 

II. Van Nico Verloop ontvingen wij het volgende: 

Verslag van een anders-dan-andere gemeenteavond. 

 

Ruim 30 gemeenteleden waren donderdag 4 november naar de ledenvergadering & 

gemeenteavond gekomen. Door nieuwe Covid-ontwikkelingen werd de bijeenkomst in de 

kerkzaal gehouden. Daar stond koffie/thee en lekkers klaar. De avondmaaltafeltjes van Peter 

kregen daarbij voor één keer een andere bestemming. 

 

Op de Agenda stond om te beginnen: opening en welkom. Het woord was aan Barend. Allereerst 

werden al diegenen herdacht die tussen 2019 en 2021 overleden zijn. Aansluitend liet Cor weten 

dat een overlijdensbericht was binnengekomen van Roelof van Dijk, één van onze 

gastpredikanten. 

Daarna was het tijd voor de Jaarverslagen. Te beginnen met de Diaconie. Heleen nam het woord, 

ook uit naam van Els, die in Zweden verbleef. De diaconie is drempel verleggend bezig. Addy 

zal e.e.a. toelichten in Eltheto-taal of de Nieuwsbrief. 

Wim nam het jaarverslag van de Kerkrentmeesters voor zijn rekening. De conclusie was dat het 

weliswaar in het negatieve is geëindigd. Maar dat het erger had gekund als je ziet welke grote 
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bedragen (rommelmarkt, kerstmarkt, kerst- en eindejaarcollecte) niet geïncasseerd  konden 

worden. Een positieve uitwerking hadden de digitale collectes. Maar hoe gaat dat na Covid? 

In de week voorafgaand aan de gemeenteavond is een extra actie gestart. Per brief werd 

gevraagd een extra duit in het zakje te doen. Storten mag ook. Graag zelfs. 

 

Ep wees nog eens op de belastingaftrek waardoor je in feite dubbel kunt doneren. Waarbij Addy 

wees op de periodieke overeenkomst voor vijf jaar. Dan hoef je de drempel niet te passeren. 

Wim eindigde zijn diaconietoelichting met een bedankje aan Edward voor zijn inzet. 

Namens de kascommissie liet Leen Stout  weten dat de financiën gecontroleerd zijn en goed 

bevonden. Coby gaf aan aftredend te zijn. Corry Heykoop liet weten haar te willen vervangen. 

Toen waren we toe aan de Rondvraag. 

Leendert maakte van dit moment gebruik om iedereen hartelijk te bedanken voor het medeleven 

in welke vorm dan ook tijdens zijn ziekte. Waarbij hij aantekende dat hem nog een heel traject 

te wachten staat. 

 

Ep wees er op dat Kerkdienstmeebeleven.nl ook een goed Diaconaal doel is. Corry H. vulde aan: 

Ja. Als individu en als gemeente. 

Punt 8 van de Agenda. Mondelinge toelichting van de diverse groepen/activiteiten. Hierbij kreeg 

Peter het extra druk met zijn microfoon-op-stok, geïnspireerd door 2e kamerverslaggever Jaïr 

Ferwerda. 

De Stichting. De Stichting draait redelijk quitte. De inkomsten zijn duidelijk lager geworden door 

minder verhuur (Excelsior, EHBO). 

Heel veel werk is de afgelopen 2½ jaar gestoken in de toiletgroep. 

Maar geleidelijk moeten voor projecten toch mensen van buiten ingehuurd worden. Ook al 

doordat onze eigen klussers, hoe je het ook wendt of keert, ouder worden. 

 

De VVP. Barend belicht activiteiten die wel en niet doorgaan in Coronatijd. Door nieuwe 

maatregelen weer moeilijker. 

Ouderlingen. Ouderling zijn in Coronatijd, dat is extra druk in de weer zijn. Zaken van pastorale 

aard bespreken en uitvoeren. Wie krijgt bezoek, wie bloemen, wie een kaart? 

En dan te bedenken dat er volgend jaar verschillende ambtsdragers afscheid nemen en 

vervangen moeten worden... 

Predikant. Ook Hester geeft aan dat het voor haar als dominee een vreemde en pittige tijd is. 

Uiteraard. Maar moed houden. Goede moed. Er worden al weer nieuwe dingen opgezet. De 

Kliederkerk. Kijken wat kan... 

Diaconie-acties .Zoals al aangegeven, is er werk aan de winkel om gaten te dichten en nieuwe 

gaten te voorkomen. Heleen somt een aantal geplande acties op. Houd de Nieuwsbrief in de 

gaten. 

Taizé. Koen meldt dat wij als Elthetogemeente samen met De Boeg Taizé vespervieringen 

organiseren. Daarvoor is veel belangstelling. En niet alleen van de betrokken kerken. Fijn om 

mensen in de kerk te krijgen die normaal gesproken niet bij ons binnenkomen. 

Markten. Door de afgelastingen van de rommelmarkt staan veel garages bomvol, weet Coby te 

melden. Voor de tweede keer wordt ook geen echte kerstmarkt gehouden. Er kunnen weer 

kerststukken besteld worden, die vrijdag 10 december kunnen worden opgehaald. 

Elthetotafel. Verschillende keren per jaar wordt dit samenzijn gehouden. Uiteraard alleen als de 

omstandigheden het toelaten. Als het kan, wordt in januari bruine bonensoep gegeten. 

Zingen in de kerk. Werd geruime tijd door een groepje van vier voorzangers gedaan. Inmiddels 

kunnen we gelukkig weer samen zingen. De zanggroep. Door het beperkt aantal mannelijke 

zangers, is 4-stemmig zingen moeilijk te realiseren. Misschien kan er een kleine cantorij worden 

gevormd. 

Kring Tijdnood(t). Sinds 1999 hebben deelnemers heel wat afgelezen. Zie de site wanneer de 

kring weer start. 

Gespreksgroep 30+. Online? Niet meer. Moet toch echt in levenden lijve. 

Eltheto-taal. Gelukkig weer een kerstnummer in de bus. Het plan voor 2022 is 4x per jaar een 

uitgave. En tussendoor de Nieuwsbrief. 

Bijbelavonden. Vorig seizoen het Hooglied. Komend jaar, als het kan, dit afronden. En vervolgens 

Jesaja. 
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Kinderkring. Sinds het afscheid van Alice een samengestelde groep, waar Bea, Inge en Ronald, 

rekening houdend met het leeftijdsverschil van de kinderen, om de beurt leiding aan geven. 

Werkwijze: aansluiten bij de diensten van Hester. Koen: kinderen vinden het ook leuk. 

Koffieochtend. Zodra het weer kan. Groeiend aantal mensen kijkt er weer naar uit. 

COVID commissie. Complimenten voor het in goede banen leiden van het kerkbezoek 

Geluidsmensen. Applaus. 

 

PAUZE Lootjesverkoop voor de kerstmanden en de taart. 

Het Beleidsplan. 

Binnen Kerkenraad en Bestuur zijn drie werkgroepen actief, te weten: Website en Communicatie, 

Wie willen we zijn en hoe stralen we dit uit? & Omzien naar elkaar. 

Essentiële zaken zijn o.a. kerkbezoek, financiën, de  vervanging van ambtsdragers, de 

actualisatie van de website en de aanwezigheid op sociale media. 

 

Afsluiting van de gemeenteavond met het zingen van 

De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen. 

 

Bep en Nico: hartelijk bedankt voor jullie bijdrage!      

 

 

 

 

 

 

 

 

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:radstake@elthetokerk.nl
mailto:gerdavaartjes@msn.com
mailto:diaconie@elthetokerk.nl
mailto:c.resseler@hccnet.nl
http://www.elthetokerk.nl/

