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Jaargang 2: nr. 50 
 

 

Kerstdiensten 
 
Kerstnacht 24 december: ‘Betekenis’ 

 

Via deze link kunt u vanaf 19.00 uur  

(of later) de Kerstnachtdienst thuis  

meevieren: Kerstnachtdienst 2021. 

Deze dienst is voorbereid – en van te  

voren opgenomen – door ds. Hans van Walsum  

van Wijkgemeente De Brug en ds. Hester Radstake 

van de Elthetokerk. 

Muzikale medewerking wordt verleend door 

organist Harry Heystek, trompettist  

David van Kwawegen en een  

kwartet zangers (Jacco en Nicole Wesselius, 

Diny Wolterink en Coen van den Brom).  

 

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. 

 

Kinderkerstviering 

In de Elthetogemeente Alblasserdam vieren we op kerstmorgen altijd kinderkerst. Maar... kan het dit 

jaar eigenlijk wel doorgaan? Kijk maar snel!  

De kinderen van de kinderkring hebben heel erg hun best gedaan op zaterdag 12 december om een 

kinderkerstspel te spelen en te maken!! Het resultaat is prachtig geworden (met dank aan Coen voor 

het monteren…).  

Wilt u meegenieten, klik dan op deze link (te bekijken vanaf 7.00 uur op 25 december) voor de 

kinderkerstviering: Kinderkerst 2021 

 

Kerstmorgen 25 december: “Het licht komt ons tegemoet” 

Om 10.00 uur is er een korte kerstmorgendienst (dus zonder kinderkerstspel) in de Elthetokerk. De 

dienst wordt gehouden door ds. Hester Radstake. Muzikale medewerking wordt verleend door: Cor 

Resseler (orgel), Cokkie de Geus (dwarsfluit) en Hester Radstake (cello) en een aantal voorzangers.  

Helaas kunt u deze dienst enkel meevieren via de livestream ivm de harde lockdown. Mocht u geen 

beschikking hebben over internet om mee te kijken, maar u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen bent 

u welkom in de kerk.  

De dienst is dus te volgen via de livestream: 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. 

 

 

https://tinyurl.com/videodienst
http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Nieuwjaarsviering 2 januari 2022 
Opnieuw een nieuwjaarsviering zonder dat we elkaar kunnen 

ontmoeten. Vorig jaar lazen we tijdens de digitale viering een aantal 

wensen voor, gestuurd door gemeenteleden vóór de andere 

gemeenteleden. Dit jaar heb ik al één zo’n kerst- en nieuwjaarswens 

binnen gekregen van Peter en Riek van den Berg uit Streefkerk 

(waarvoor dank!). 

 

 

 

Mochten er meer wensen 

binnenkomen voor alle 

gemeenteleden, dan 

plaatsen we ze ook in de 

nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 2 januari zal er een kort morgengebed zijn dat u kunt volgen via de livestream.  

 

Op 2 januari is het driekoningen. Kees Posthumus (die bij ons meerdere ELAN-diensten ingevuld heeft!) 

maakte samen met Henk van Glabbeek een mooie vertelling van het verhaal van De Vierde Wijze. Te 

zien op www.40verhalen.nl 

 

Vanuit de pastorie 

Kerst 2021, wat hadden we gehoopt dat we dat dit jaar samen met elkaar in de kerk konden vieren! 

Maar helaas zet de Covid pandemie daar wederom een streep door. U zit thuis, ik met een aantal mensen 

in een vrijwel lege kerk. Leuk is het niet. Veilig en verstandig wel. Want alhoewel sommige mensen 

nauwelijks klachten krijgen als ze positief besmet zijn, zijn er – ook in onze gemeente – ook mensen die 

heel erg ziek ervan zijn (geweest). Covid19 is niet zomaar een virusje, het is een stuk grilliger dan dat. 

We willen elkaar beschermen en geen risico’s lopen. En daarom vieren we dit jaar de Kerstdiensten weer 

los van elkaar, in onze eigen huizen, maar wel verbonden met elkaar… 

 

U kunt naar drie kerstdiensten kijken en met ons meevieren: ééntje voor de kerstnacht, samen 

opgenomen met wijkgemeente De Brug en twee op Kerstmorgen (maar natuurlijk ook op een ander 

moment te zien). De ene is de dienst van 10 uur die via de livestream te volgen is. Het licht komt ons 

tegemoet is het thema. Omdat er ondanks alles, ondanks zorgen en verdriet, ondanks afstand en corona, 

toch telkens weer een lichtje schijnt en brandt om hoop en moed te geven, om onze duisternis te 

verlichten. En de ander is misschien nog wel veel meer de moeite waard om te bekijken: kinderkerst 

2021. Anders dan anders. Maar met zoveel inzet van de kinderen van de kinderkring (en hun ouders en 

de leiding)! U zult ervan genieten, door geraakt worden en een glimlach op uw gezicht krijgen!  

 

Ik wens u, mede namens Coen, Jochem en Janna, ondanks alles gezegende Kerstdagen en veel goeds, 

gezondheid en vrede voor 2022!  

 

Hartelijke groet 

ds. Hester Radstake 

 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van kerstdienst 25 december aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:  

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor Kinderen in de Knel; 

http://www.40verhalen.nl/
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2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: 

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

 

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 vrijdagavond 19.00 uur. 

Uw verzoek zal dan eerste Kerstdag in de gebeden worden meegenomen. 

 
Agenda 2021 

26 december 2021: geen dienst. 

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

         in de komende nieuwsbrief. 

 

Mededeling Kliederkerk 

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

 

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. 

 
Overlijden 

Op zaterdag 18 december 2021 is overleden dr. Eric Henri Cossee, emeritus predikant van de 

Remonstrantse kerk te Rotterdam. Hij was 77 jaar oud. Op vrijdag 24 december 2021 vindt de 

uitvaartdienst plaats waarna hij in besloten kring zal worden begraven. Dr. Cossee heeft vele jaren 

diensten in onze gemeente geleid. Hij was een zeer aimabel mens. Moge hij rusten in vrede. 

 

Lezersbijdragen 

 

I. Van Bep van Veenendaal ontvingen we, zoals gebruikelijk weer de volgende wekelijkse bijdrage: 

 

Daar gaan we weer!!       

 

Oh, nee hè, niet weer. Dat is het eerste wat ik afgelopen zaterdag dacht.  

Het was niet alleen een déjà vu, maar het was ook een déjà gevoel. Daar gaan we weer. Dat 

ongemakkelijke nam ineens weer bezit van me. Dat heeft tijd nodig om weer een plek te krijgen. Voor 

mijn gevoel werden mijn kleinkinderen plots weer een gevaar. Wanneer komt die onbevangenheid op 

ditpunt terug. Ik wil dat gevoel niet, maar onderhuids is het gewoon aanwezig en dat wrijf ik niet weg 

met een duizend-dingen-doekje. 

Daarvoor duurt deze periode al te lang en is er al te veel gejojood. Wel open, dicht, wel de kapper, geen 

kapper, kinderen thuis, naar school, wel zingen in de kerk, niet zingen, aanmelden, niet aanmelden en 

ik wil zoooooo graag kersliederen zingen met elkaar. Alles even vergeten en mijn stem van binnenuit 

ongedwongen de ruimte in laten gaan. Dat hoeft niet mooi, als het maar uit een goed hart komt. 

Ik kan het woord ‘zorgelijk’ bijna niet meer aanhoren en de enige ‘golf’ die ik zonder frustratie mijn mond 

uit krijg, rolt het strand op. 

‘We kopen nu tijd ‘. Het is een prachtig geformuleerde zin en in deze context ook volkomen terecht, 

maar een harde lock-down is een harde lock-down. Punt! We zijn weer op slot!! 

‘Het hele kabinet is uit zijn stoel geblazen’. 

Ik vraag me altijd wie dit soort zinnen verzint. Dat moet marketing zijn dat kan niet anders. 

We moeten weer improviseren. Nieuwe wegen vinden en schakelen om het leven toch een beetje zinvol 

te houden. De meeste mensen zijn niet gebouwd om lang achterover te hangen. 

De inspiratie druipt ook niet van de muren af en mijn voornemen om het woord Corona niet in mijn 

‘stukkies’ op te nemen is bij deze mislukt. 

Ik gooi ze er allemaal even uit: Delta, Omikron, ic’s, boosters, GGD, testen, handen wassen, 1,5 meter, 

prikken, teststraten, mondkapjes, varianten, intelligente lockdown, kwetsbaren, Outbreak-Management-

Team, avondklok, virus, spoedberaad, besmettingen, toestroom ziekenhuizen, zorgpersoneel, code 

zwart, Jaap van Dissel, persconferentie, gebarentolk, extra prik, thuiswerken, samen kunnen we het, 

met elkaar en voor elkaar, anti-vaccers, besmettingen, gevaccineerden, ziekenhuisopnames, 

bescherming, coronatoegangsbewijs en als toegift: Amalia achttien jaar. 

Zo die zijn eruit. Of het me opgelucht heeft. Nee! 
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Trouwens mijn kleindochter werd ook achttien. Sneu hè, geen feestje. Weet u waarom? 

Corona!! 

 

II. Ook Leen Stout leverde weer een (kerst)bijdrage: 

 

Inspirerende kerstdagen en zicht op ‘het goede land’ in 2022 

 

Het is altijd weer een feestelijk gezicht, al die kerstkaarten met goede wensen. We hebben er al aardig 

wat, hoewel je ook meer en meer goede wensen via de mail binnen krijgt. 

De teksten variëren soms maar komen toch veelal op hetzelfde neer: prettige kerstdagen en een 

voorspoedig nieuwjaar, goede kerstdagen, soms gezegende. Zalig kom je bijna niet meer tegen, zelfs 

niet van onze katholieke kennissen. De vroegere pastoor in Elst, een fervent voorstander van 

samenwerking tussen katholieken en protestanten had een nieuwe variant bedacht: gelukzalig. Die 

hebben we er maar in gehouden. 

Tussen de goede wensen dit jaar sprong er één uit:  

Inspirerende kerstdagen en zicht op ‘het goede land’ in 2022. 

 

Om deze wens te begrijpen moet je het gedicht lezen van Willem Wilmink met als titel: 

 

Het goede land 

 

Lang voordat wij de steven moesten wenden 

naar onze wereld en onze tijd, 

was er een land zonder boosaardigheid, 

dat voortleeft in verschillende legenden. 

 

Toen wij als kind over de heuvels renden, 

door geen herinneringen begeleid, 

leek het erop of wij de weg nog kenden. 

De grote mensen zijn de route kwijt. 

 

Wel gaan we nog zo nu en dan op reis 

met in ons achterhoofd dat paradijs, 

maar weten heus wel dat we daar niet komen. 

 

De dingen gaan zoals ze moeten gaan, 

behalve daar waar kinderen bestaan 

die ‘t goede land meteen al werd ontnomen. 

 

Leen Stout 

 

Bep en Leen, hartelijk bedankt voor deze bijdragen en de dit jaar aangeleverde “columns”.            

 

Tenslotte 

Nog even een herhaling van de in deze nieuwsbrief genoemde links van de Kerstnachtdienst en de 

Kinderkerstviering: 

 

Kerstnachtdienst: Kerstnachtdienst 2021 

Kinderkerstviering: Kinderkerst 2021 

 

 

  

https://tinyurl.com/videodienst
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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 

Deze foto van Onbekende 
auteur is gelicentieerd 
onder CC BY-NC-ND 

 

Kerkenraad en Bestuur 

wensen u allen  

Gezegende Kerstdagen en 

een gezond en voorspoedig 

Nieuwjaar toe. 
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