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Jaargang 2: nr. 49 
 

Algemeen 

 

Corona-maatregelen 

 
Door het aanscherpen van de voorschriften betekent dit voor de kerkdiensten het volgende: 

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

- 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!! 

- Het koffiedrinken kan niet plaatsvinden omdat we daar de 1.5 meter niet kunnen garanderen  

- We gebruiken voor het naar buiten gaan weer de hoofdingang. 

Kanttekening: er wordt voorlopig nog geen aanmeldplicht ingevoerd. Eventuele invoering daarvan 

hangt af van het aantal deelnemers aan de kerkdiensten en de maatregelen die in het kader van de 

corona worden genomen. 

 

Kerkdiensten (algemeen) 

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? 

 

Kerkdienst Zondag 19 december 2021 

Deze zondag is het vierde advent. De dienst zal worden geleid door mw. ds. Marijke Kwant uit Alphen 

aan den Rijn. 

 

Kinderkring 

De komende zondagen zal er geen kinderkring zijn. We hebben dit besloten omdat de besmettingen ook 

onder kinderen hard rondgaan en tijdens de kinderkring afstand houden van de leiding geen doen is. De 

kinderen zijn natuurlijk wel welkom tijdens de kerkdienst, gewoon in de banken op afstand van andere 

huishoudens. Er zal wat te kleuren/puzzelen klaar liggen. Mocht het tijdens de dienst niet gaan, gaat één 

van de (groot)ouders met het kind naar buiten of naar de zaal. Het is jammer, maar even niet anders.  

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 19 december aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:  

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor het Ronald Mc. Donaldhuis; 

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. 

 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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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 

25 december 2021: mw. ds. Hester Radstake. 

26 december 2021: geen dienst. 

02 januari 2022:     mw. ds. Hester Radstake. De dienst begint om 10.00 uur. Verdere informatie volgt 

         nog. 

 

Mededeling Kliederkerk 

Er is voorlopig een nieuwe datum gepland: 23 januari 2022 van 16.00 – 18.00 uur. 

 

Alvast een vooraankondiging over de diensten rond Kerst 

Door de geldende Covid19 maatregelen kunnen de Kerstdiensten ook dit jaar niet, zoals we het gewend 

zijn, doorgaan. De Kliederkerk-Kerst op 19 december en de Kerstzangdienst op 22 december zullen 

eveneens niet doorgaan. 

Voor de andere diensten hebben we de volgende alternatieven bedacht: 

• Op kerstnacht 24 december kunt u via een youtubelink een Kerstnachtviering thuis meevieren.  

Deze dienst is voorbereid door ds. Hans van Walsum van Wijkgemeente De Brug en ds. Hester 

Radstake van de Elthetokerk. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adriaan 

Arkeraats, een trompettist en een kwartet zangers (Jacco en Nicole Wesselius, Diny Wolterink en 

Coen van den Brom). De link ontvangt u volgende week via de nieuwsbrief en zal ook op de 

website te vinden zijn. 

 

Mocht u geen mogelijkheid hebben een viering thuis online mee te vieren, maar u wilt toch ’s 

avonds de dienst meevieren, neemt u dan even contact op, dan proberen we u te koppelen aan 

een ander gemeentelid waar u thuis welkom bent. 

 

• De kinderen hebben samen met dominee Hester al eerder in een lege kerk de 

kinderkerstviering opgenomen. Het belooft iets moois te worden!! De link ontvangt u volgende 

week via de nieuwsbrief en zal ook op de website te vinden zijn. 

 

• Op kerstmorgen is er (met muzikale medewerking) om 10 uur een korte kerstmorgendienst 

(dus zonder kinderkerstspel). Voor deze viering gelden de dan geldende covid-regels. De dienst 

wordt gehouden door ds. Hester Radstake. De dienst is (natuurlijk) ook te volgen via livestream. 

 

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 

--- 

 

Huwelijken 

--- 

Overlijden 

Op dinsdag 14 december 2021 is in Eindhoven overleden ons gemeentelid mevrouw Adriana Johanna 

Visser – Maas. Zij is 94 jaar geworden. Zij wordt, in besloten kring, in Alblasserdam begraven. 

 

VVP 

Geen mededelingen. 
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In de nieuwsbrieven van de laatste weken hebben wij u als het ware bestookt met verkoopacties met 

als doel de (hoog)nodige gelden voor onze kerkgemeente in te zamelen. Wij kunnen ons voorstellen dat 

u nieuwsgierig bent naar de resultaten tot nu toe (want de acties lopen natuurlijk nog door!). We 

houden u op de hoogte! 

 

De verkoop van kerststukjes, loten, chocolaadjes, cakejes en jam brachten het prachtige nettoresultaat op 

van € 2.260,30. Fijn dat dit door de enorme inzet van onze vrijwilligers kon worden bereikt. Nee, we noemen 

geen namen, want wellicht vergeet je dan iemand te vermelden, maar we spreken wel voor de betrokkenen 

onze grote dank uit. Het was weer Eltheto op zijn best!!            

 

De levensmiddelenmanden zijn gewonnen door Wim Timmer (eerste prijs), leen Stout (tweede prijs) en Ep 

Huttinga (derde prijs). De flessen wijn werden gewonnen door Margot van de Graaf, Barend Luksen, An de 

Boer, Peter van den Berg en Ep Huttinga. 

 

Ook de kinderactie mag wel eens genoemd worden. Met veel creativiteit is al een heel mooi bedrag bij 

elkaar gespaard. De kinderen hebben zich als ware handelaren laten kennen! Ook jullie: dank je wel!         

 

Op de website wordt door verhalen en foto’s bijgehouden wat er precies gebeurd is. 

 

Ook in de maand januari 2022 staan weer acties gepland! Welke dat zijn, krijgt u nog te lezen of te horen. 

 

 

Mededelingen en oproepen 

 
Nieuws vanaf een knusse zolderkamer. 

 

Al enkele weken zijn we bezig om de website weer een beetje up-to-date te maken. 

Zo hebben we het logo aangepast, er nieuws op gezet, zodat de verouderde items naar beneden 

zakken. 

Er staan nieuwe actuele foto’s op van onder andere de Gedachtenisdienst en van Advent. Er is een 

nieuw onderwerp toegevoegd waarin u de actie van de maand kunt volgen. 

Leuk om te doen! Misschien ook leuk om weer eens op de website (www.elthetokerk.nl) te kijken om 

op de hoogte te blijven. 

 

Heleen en Peter Dekker. 

 
Lezersbijdragen 

 

Van Bep van Veenendaal is de volgende (wekelijkse) bijdrage: 

 

Een grijze wolk 

 

 

 

In de verte zie ik hem aankomen. Een grijze wolk. Alleen is deze niet gevuld met regen maar met 

negativiteit. Er zitten benen onder en er staat ook een hoofd op. Deze hangt niet in de lucht maar komt 

lopend op me af. De wolk nadert en ik weet al wat er gaat komen. In ieder geval niks positiefs. Alles is 

fout, ze moeten dit en ze moeten dat en niks is meer goed. Waarschijnlijk komt u ook af en toe zo’n 

grijze wolk tegen. Ik ben niet goed meer in dit soort gesprekken. Vroeger kon ik dat veel beter. Wie 

verdriet heeft of een moeilijke tijd doormaakt mag dat natuurlijk altijd ventileren. Dat is geen punt, maar 

zeuren om te zeuren dat is aan mij niet meer besteed. 

Zo’n vrachtschip met negatieve bulk is alleen maar te pruimen als de luiken dicht blijven. 

Maar goed. Ik kwam die wolk dus tegen en ik kon maar één ding doen. Even luisteren en intussen zinnen 

om op het juiste moment het gesprek te beëindigen. Erreg hé!!  
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Vroeger bleef ik dat allemaal aanhoren. Dan moet ik er wel bij zeggen dat ik niet ongeschonden door het 

leven ben gegaan. Dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Tegenwoordig zie ik deze verandering meer als 

een vorm van zelfbescherming. Voor de rest blijf ik volgens mij redelijk deugen!! 

De grijze wolk loopt verder op zoek naar een nieuw gehoor. Iemand die het beter kan handelen. Dat gun 

ik haar ook. 

Als iemand boos is, dan zal die daar zijn reden wel voor hebben en als iemand verdriet heeft dan heeft 

die verdriet. Dat is al naar genoeg. Maar altijd zwartkijken en zwart spreken. Grrr!  

Ik zoek mijn fiets op en ik zie nog een grijze wolk aankomen. Deze heeft alleen geen benen. Hij hangt 

en komt dreigend mijn kant op. Dat wordt nat worden. En het gekke is dat ik me daar op verheug. Even 

de elementen voelen. Dat leidt zo ongelooflijk af.  

Of ik nat geworden ben? Jazeker. Een beetje? Nee deze wolk had heel wat in petto, maar hier kwam 

gelukkig alleen maar regen uit. 

Ik was weer schoon gespoeld!! 

 

Bep, ook nu weer; hartelijk dank voor je 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/

