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Jaargang 2: nr. 45 
 

Algemeen 

 

Corona-maatregelen 

 
Voor de kerkdiensten betekent dit het volgende: 

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

- De kerk wordt op zaterdag zeer goed geventileerd. 

- Voor de dienst van zondag 21 november 2021 (Gedachtenisdienst) dient u zich 

aan te melden (zie onderstaand artikel). 

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

mondkapje tijdens de bewegingen. 

- 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 

Aanstaande zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zie ook het onderstaande 

artikel “Gedenken”). 

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

gemeenteleden uitgenodigd. Gelet op de ontvangen reacties naderen we al bijna de grens van 

wat we aan het aantal mensen in de kerk mogen hebben. Dat is verdrietig en 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: 

- 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. 

 

Gedenken (herhaald bericht) 

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 

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.  

 

 

 

 



2 
 

Zondag 21 november 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. 

 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 21 november aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:  

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor Hospice De Cirkel; 

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. 

 

Kerk op Schootviering 

 
Op zondag 28 november om 12.00 uur is er weer een Kerk op 

Schootviering in de Elthetokerk (Blokweerweg 22). We 

vertellen het verhaal van Jona. 

Kinderen van 0- ong.5 jaar zijn met hun 

(groot)ouders/verzorgers van harte welkom om mee te vieren. 

Door Covid19 gaat het wel wat anders dan anders, de 

volwassenen moeten afstand houden (er zijn zitplekken op de 

juiste afstand) en dragen een mondkapje bij bewegingen. 

Kinderen mogen of bij hun familie zitten of vooraan op een 

bankje zodat ze het nog beter kunnen zien. Na afloop kunnen 

we helaas geen limonade/koffie drinken met elkaar. 

Maar toch hopen we een mooie en leuke viering te hebben met 

elkaar!  

Het is fijn als je je even 

aanmeldt met een 

mailtje of appje, maar 

besluit je spontaan te komen mag dat ook. 

Bea, dominee Beer en dominee Hester (06 82322909, 

radstake@elthetokerk.nl) 

 

 
 
 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
mailto:radstake@elthetokerk.nl
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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. 

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 

28 november 2021: mw. ds. Hester Radstake. 

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

12 december 2021: mw. ds. Hester Radstake. Viering Heilig Avondmaal. 

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 

Aanstaande zondag 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 

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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In haar wekelijkse bijdrage aan deze nieuwsbrief schrijft Bep van Veenendaal over het volgende 

onderwerp: 

 

Schoenen 

Ineens schiet me iets te binnen en ik kan er niks aan doen, maar ik moet toch weer een beetje 

gniffelen. Dat komt door die schoenen. Hij droeg ze weer of nog steeds. Heel spits toelopend 

leren schoeisel. 

Dat droeg hij ook toen we met vier bootjes door de Alblasserwaard gingen varen. Dat had ik 

toen nog niet gezien, maar dat kwam later. Via de Peulensluis bij Hardinxveld gingen we naar 

binnen en na een tocht van een uur of vier kwamen we uiteindelijk aan bij het Chris Smit sluisje 

(Sluisje dat de Overwaard met de Nederwaard verbindt). 

Daar zag ik ze voor het eerst. De boot waar de bijbehorende man op zat legde aan bij de 

Voetstapbrug en alle vier de opvarenden moesten voor het laatste traject bij ons aan boord. 

Daar zaten er al drie op, dus vier erbij zou alleen maar mogelijk zijn met staanplaatsen. En dan 

ook nog achterin. En daar ligt dan meteen het zwaartepunt. 

Ik zie hem door het gangboord lopen en verbaas me. Varen met zulke schoenen is geen 

aanrader. Op een cruiseschip is het geen enkel probleem, maar daar zaten we niet op. 

Ik zie trouwens niet alleen zijn schoenen, maar ik zie ook het water in onze boot (met dank aan 

de plensbui onderweg) en ik vermoed dat als er nog vier mensen bijkomen het water daar zal 

stijgen. En zoals u weet loopt water van boven naar beneden. 

Ik gun hem zijn leermomentje!  

Ik blijf dus op mijn stoeltje zitten mét redelijk droge voeten. Hij stapt na wat geglibber aan boord 

en parkeert zijn rechtervoet in het water. Meer mogelijkheden waren er niet. De tweede voet 

kon niet achterblijven. Plons! 

Ik had wel medelijden met die schoenen. Aan de andere kant had de man vier uur lang in de 

kajuit gezeten, terwijl wij geen dak boven ons hoofd hadden en een flinke stortbui te verwerken 

kregen. Niet piepen dus over die natte schoenen. 

Daar moest ik ineens weer aan denken toen ik hem tegenkwam met diezelfde punten. Napret 

kan lang duren en als je een sterk ontwikkeld beeldend vermogen hebt dan speelt de film zich 

vanzelf weer af. En dan moet je toch weer even gniffelen.  

En dat allemaal door die punten. 

 

Dank je wel Bep! 

 

 

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/

