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Jaargang 2: nr. 3 
 

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. Wij hopen op de volgende persconferentie (25 

januari aanstaande) meer duidelijkheid te verkrijgen want we willen u weer heel graag ontmoeten! 

 

Kliederkerk 

De geplande kliederkerkdienst op zondag 23 januari aanstaande gaat door de Covid-maatregelen niet 

door! 

 

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 23 januari 2022 

Deze dienst zal worden geleid door de heer G. Barendrecht uit Barendrecht. 

 

Kinderkring 

De komende zondagen zal er geen kinderkring zijn. 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 23 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 eigen diaconale werk; 

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

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

 

Online Avondgebeden 

Zoals vorige week al vermeld hebben we met een klein team van de Elthetogemeente en wijkgemeente 

de Brug een serie online stiltevieringen (avondgebeden) opgenomen. 

De internationale Week van Gebed was een concrete aanleiding, maar we zullen deze vieringen nog 

enige tijd beschikbaar houden, omdat hun waarde niet van deze ene week afhangt. 

Ze zijn alledrie direct te vinden via de onderstaande links.  

Inkeer en verstilling zijn een belangrijk element van deze vieringen van elk ongeveer een kwartier. De 

liederen, lezingen en beelden zijn bedoeld om deze verstilling te ondersteunen. Iedereen is van harte 

welkom deze vieringen waar en wanneer dan ook online mee te vieren of te bekijken (zelfs al is het 

maar kort). We geloven dat gemeenschap in gebed niet aan een plaats en tijd gebonden hoeft te zijn. 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Om mee te vieren is een rustige plek wellicht een goed idee. Om alles goed te horen, zou U een 

koptelefoon kunnen overwegen. 

Avondgebed 1 “Richt ons op en trek ons naar uw volmaakte licht” 

https://youtu.be/XoAHu_9tIWY 

 

Avondgebed 2 “Leid ons, Heer, naar uw goddelijk kind” (vanaf donderdag 20 januari om 16:00 

uur) 

https://youtu.be/WNXFyGfVYCo 

 

Avondgebed 3 “Zet ons op nieuwe wegen” (vanaf zondag 23 januari om 16:00 uur) 

https://youtu.be/_vOsCg0wR40 

 

Links naar de liturgieboekjes vindt U in de beschrijving bij elke opname. 

U kunt de links ook vinden via Elthetokerk.nl 

Een nadere toelichting vindt U op Elthetokerk.nl/kerkdiensten/taizevesper 

Reageren? Schrijf gerust naar stilteviering@gmail.com 

 

Namens de werkgroepen, 

Coen van den Brom 

 

Aanvulling redactie: de liturgieboekjes zijn ook als bijlagen bij deze nieuwsbrief gevoegd. 

 

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. 

 

“Dominee Beer gaat ter kerke” 

We hadden het al van Hester Radstake gehoord dat het Nederlands Dagblad een artikel zou plaatsen 

over “geloven in Alblasserdam”. Tot misschien wel ieders verrassing was de journaliste (Margot 

Berends) ook langs en in de Elthetokerk geweest en heeft ze gesproken met Hester Radstake, Evert 

Wisgerhof en Ton Rosloot. Wat was de uitkomst? Een artikel in genoemd dagblad met als titel 

“Dominee Beer gaat ter kerke”, jawel, niet meer en niet minder. Daarnaast ook nog mooie foto’s van 

onze kerk. Kortom, een mooie opsteker en nog wel uit onverwachte hoek. Een opsteker eerste klas. 

Uiteraard willen wij u dit artikel niet onthouden en is dit als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. 

Aanbevolen!        

 

Agenda 2022 

30 januari 2022:  ds. Hester Radstake. 

06 februari 2022: ds. J.F. Klijnsma uit Brouwershaven. 

13 februari 2022: ds. Hester Radstake. 

20 februari 2022: ds. Hester Radstake. 

 

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 

23 januari 2022: mw. J.J. Vijgeboom-Gautier, Lijsterweg 61, 3362 CC  Sliedrecht, 98 jaar. 

27 januari 2022: dhr. E. Huttinga, oost Kinderdijk 6, 2953 CP  Alblasserdam, 83 jaar. 

 

Adres mw. A. krijnen-Dupain 

Het (tijdelijke) adres van mevrouw A. Krijnen-Dupain luidt: 

- mevrouw AS. Krijnen-Dupain 

- Albert Schweitzer Ziekenhuis 

- Albert Schweitzerplaats 20, 3318 AS  Dordrecht 

- Afdeling Merwede 

- Kamer 603 

Vanaf 11.00 uur mag zij bezoek ontvangen. 

https://youtu.be/XoAHu_9tIWY
https://youtu.be/WNXFyGfVYCo
https://youtu.be/_vOsCg0wR40
https://elthetokerk.nl/
https://elthetokerk.nl/kerkdiensten/taizevesper/
mailto:stilteviering@gmail.com
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Lezersbijdragen 

 

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

 

Hortensia’s 

 

Ze staan weer op mijn tafel. Prachtige hortensia’s. Gekregen! Speciaal voor mij afgeknipt net voordat 

ik op de fiets stap. Met een blij gevoel parkeer ik de stengels in mijn fietstas, knik ze bij thuiskomst 

vriendelijk toe en zet ze in een daarvoor geschikte vaas met een beetje water om het proces van 

drogen in goede banen te leiden.  

Tot vijftien jaar geleden waren ze altijd voorhanden. De hortensia’s. Bij mijn ouders stond namelijk een 

enorme struik bij de achterdeur van hun “bovenmeesterswoning”. Elk najaar knipte mijn moeder 

zorgvuldig takken af om te drogen. Een enkele keer was iemand haar voor geweest. Die had de nacht 

of de late avond gebruikt om hem kaal te plukken. Bij sommige mensen maakt het brein andere 

verbindingen. De hersenlijntjes van mijn en dijn nemen onderweg een vreemde afslag met als gevolg 

dat ongevraagd bloemen uit iemands tuin knippen voor hen niet echt raar is. 

Er waren trouwens ook mensen die aanbelden voor een gratis boeket. Dat is weer van een andere 

orde. Daar moet je er ook niet te veel van hebben, maar er is in ieder geval een keuzemogelijkheid. 

Jaar na jaar na jaar hebben we dus plezier van deze struik gehad met uitzondering van het jaar 

waarop mijn moeder in december zou gaan verhuizen. Het zou dus onze laatste ‘knip’ worden. 

Die herfst echter gaf de struik voor het eerst geen mooie bloemen om te drogen. De zomerbloei had 

geen enkel signaal afgegeven dat het dit jaar anders zou verlopen. Vol spanning wachtten we dus op 

het moment dat de bloemen langzaam mooi inkleurden. Dat deden ze dus niet. 

Voor het eerst in die 30 misschien wel 40 jaar liet de struik het afweten. Voelde hij het afscheid soms 

aankomen of voorvoelde hij dat de volgende eigenaar hem rücksichtslos uit de grond zou spitten. Het 

zou allebei wel eens waar kunnen zijn. 

Ja, ja ik weet het, ik kan een dromer zijn! 

Het huis en de tuin gingen over in andere handen. Handen die, zoals te verwachten was, niet erg 

zorgvuldig met de struik omgingen, met als resultaat: een groot gapend gat!! 

 

Zelf heb ik ook hortensia’s staan, maar nooit maar ook echt nooit kan ik takken afknippen omdat ze 

niet goed inkleuren. 

Maar goed, vandaag pronken ze weer. Midden op de tafel. Met een week of twee zullen ze gedroogd 

zijn. Tussendoor voel ik even in welk stadium ze zich bevinden.  

Ze zijn prachtig en ook na droging behouden ze hun schoonheid. 

Tot zover de hortensia. Met dank aan de gulle knippers. 

 

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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