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Jaargang 2: nr. 2 
 

Algemeen 

 

Corona-maatregelen 

Helaas moeten we de tot nu toe geldende Corona-maatregelen voorlopig nog blijven volgen en dat 

betekent dat het bezoek aan de kerkdiensten achterwege dient te blijven. Alleen de dienstdoende 

medewerkers en voorzangers/voorzangeressen mogen de dienst bijwonen. Mocht u echt geen 

gelegenheid hebben om via internet mee te kijken, maar u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, dan 

maken wij een uitzondering en bent u welkom in de kerk. 

 

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 16 januari 2022 

Deze dienst zal worden geleid door ds. Hester Radstake. 

 

Kinderkring 

De komende zondagen zal er geen kinderkring zijn. 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 16 januari 2022 aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:  

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor het Diaconaal Noodfonds Alblasserdam; 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: 

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

 

(Na de dienst kunnen de aanwezigen het collectegeld en collectebonnen deponeren in de twee potten 

die bij de uitgang staan). 

 

Gezamenlijk bidden in Alblasserdam 

Zaterdag 15 januari wordt er vanaf 10.30 uur door een aantal kerken en gemeenten uit Alblasserdam 

een gezamenlijk gebedsuur gehouden vanuit het gebouw van de Jozuagemeente. 

U wordt uitgenodigd om thuis dit uur mee te beleven of achteraf te volgen via YouTube (Jozua 

Alblasserdam). Samen willen we de nood en de complexe situatie van onze tijd bij God brengen en Hem 

vragen om Zijn aanwezigheid en zegen. 

 

Nationaal gebed voor vrede en verbinding op 15 januari 

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal 

Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in 

geloofsgemeenschappen en de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het 

gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed 

uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen 

raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. 

Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in 

Nederland, Samen Kerk in Nederland en Missie Nederland. 

 

Online avondgebeden in de Week van gebed 

Vanaf zondag 16 januari, 16:00 uur zal er via het YouTube-kanaal van de Elthetokerk een online 

avondgebed beschikbaar komen. Het is een korte viering in de traditie van Taizé, die aansluit bij de 

thema’s van de jaarlijkse Week van Gebed van de Wereldraad van Kerken: Licht in het duister  

Als stilteviering-werkgroepen van Eltheto en De Brug en het opnameteam van De Brug hebben we 

geprobeerd om een bescheiden online alternatief te bieden voor de vele avondgebeden die door corona 

zijn vervallen. 

Meevieren met dit gebed kan op elk moment vanaf zondag 16 januari om 16:00 uur. Eenieder is vrij om 

dat meevieren op een eigen, persoonlijke manier in te vullen. 

Een liturgieboekje is als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd. Ook zonder boekje kunt U meevieren 

en -bidden. 

Een uitgebreidere toelichting vindt U op elthetokerk.nl. 

We streven ernaar om op korte termijn nog twee avondgebeden online beschikbaar te maken. 

 

Namens de stilteviering-werkgroepen, 

Coen van den Brom en Jan Tuijtel 

 

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 2022 

23 januari 2022:  dhr. G. Barendregt uit Barendrecht; 

30 januari 2022:  ds. Hester Radstake. 

 

Kerkrentmeesters 

 

 

Zoals in de laatste Elthetotaal al werd aangekondigd wordt van 15 tot en met 29 januari de jaarlijkse 

kerkbalansactie gehouden. 

 

In de komende periode wordt bij u een enveloppe met daarin een toelichting op de actie en een kaartje 

waarop u uw vrijwillige toezegging voor 2022 kunt doen, bezorgd. 

 

In de folder staat o.a. dat we hopen dat u bij uw toezegging ook rekening houdt met de bijdragen van 

leden die om welke reden dan ook zijn afgevallen. Een indicatie: dit is bijna…..€ 1.400,-- 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk 

van morgen!   

 

En alvast bedankt voor uw ruime toezegging. 

 

De kerkrentmeesters 

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. 

https://ontmoetingskerk-alblasserdam.email-provider.nl/link/vzlm1n0cpy/ny4euyykgv/mkaqbl5263/7k7mlqwkak/3hltkvf5l6
https://www.youtube.com/channel/UCdMYH346A4SrKO5ReLOKDsQ
https://www.weekvangebed.nl/
https://elthetokerk.nl/
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Verjaardagen 

--- 

Huwelijken 

--- 

Lezersbijdragen 

 

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

 

De ‘gedachtetrein’ 

 

Vijftigduizend gedachtes heb ik deze dag al gehad. Niet allemaal geteld natuurlijk! Ik bleek er alleen nog 

10.000 over te hebben. Die kwamen ‘s nachts. Bij elkaar schijnen we er elke dag ongeveer 60.000 te 

hebben. Dat was voor mij nieuw. Ik ging er van uit dat er veel waren, maar na het beluisteren van de 

podcast over de ‘slapelozen’ met Frits Spits vond ik het door Aline Kruit uitgelegde fenomeen over 

slapeloosheid heel verhelderend. 

We gaan even naar de slaapkamer. Niet schrikken, want ik ken mijn plek! 

Tussendoor wakker worden is niets bijzonders. Soms draai je je om en ga je weer verder. Het kan ook 

gebeuren dat er ineens één gedachte omhoog schiet: ‘morgen mijn bril halen’. Punt!! Gedachtes hebben 

niks met punten, die gaan meteen door: even kaarten halen, hoeft niet meer naar mijn broer, mijn 

schoonzus gaat verhuizen, leuk appartement, mijn kleinzoon nog even bellen, zou ie al aan zijn baantje 

begonnen zijn, ook weer nieuw voor hem en voor mij ook’, enz. enz. Dat schijnt bij ons allemaal te 

gebeuren en voordat je het weet is het een stroom geworden, die bijna niet meer te stoppen is. Leve de 

nacht! Herkenbaar? Nee? Dan boft u. 

Aline noemt die stroom de gedachte-trein. 

En wat zegt ze daarover? Zodra je merkt dat de stroom op gang is: 

 

‘Niet instappen……vooral niet instappen’!  

 

En hoe blijf je op het perron staan? Heel simpel eigenlijk. Je drukt op de resetknop. 

Dat klinkt lekker duidelijk hè. Eigenlijk doe je niet anders dan de focus onmiddellijk verleggen. 

Ik snap echt dat u nu denkt, kan deze uitleg niet duidelijker? Die gedachte vind ik wel vervelend omdat 

ik vannacht dan weer 5000 gedachtes extra heb om te verwerken. Maar ík weet nu dat ik moet focussen 

op mijn ademhaling en niet in de gedachtetrein moet stappen. Dat schelen er in ieder geval weer 2500. 

Het grappige is dat je vaak niet eens in de gaten hebt, dat je al een tijdje in een stroomversnelling aan 

gedachtes beland bent. Die constatering op zich is al een kunst. Maar….. als je haar op tijd door hebt…….: 

meteen overschakelen naar de ademhaling. Wie mediteert weet al lang hoe dat moet. Als je op dit punt 

een beginneling bent dan valt het niet mee om die focus vast te houden. 

Het is een lang verhaal en ook nog onsamenhangend, maar ik was zo enthousiast over “het 

slapelozenverhaal”, dat ik het u niet wilde onthouden. 

Wie wil slapen en niet kan, geef ik als advies: Google eens op Aline Kruit, arts en coach ‘act’ uit 

Valkenburg. 

Zij kan het veel duidelijker uitleggen dan ik. En trouwens……ik slaap heerlijk. Meestal!! 

 

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 
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