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Jaargang 3: nr. 8  

 

Algemeen 
 

Bijwonen kerkdiensten en Coronamaatregelen  

 

We kondigden het in de vorige nieuwsbrief al aan dat de versoepeling van de coronamaatregelen ons 

ook meer ruimte zou geven en wel zodanig dat we weer “gewoon” open zijn en iedereen welkom is. 

Toch gelden er nog een aantal maatregelen waar de kerkgangers zich aan hebben te houden. 

Onderstaand treft u deze aan: 

 

Dienst van 27 februari en verder 

- Iedereen is welkom, tenzij u klachten heeft 

- We komen binnen via de hoofdingang en houden de jassen bij ons 

- Mondkapjes zijn niet verplicht (maar voelt u zich daar veiliger bij, voelt u zich dan vrij om ze wel 

te gebruiken) 

- Middenvak is vrij zonder afstandsregels, in beide zijvakken liggen hartjes op afstand voor de 

mensen die dat prettiger of veiliger vinden  

- Er mag weer gezongen worden 

- Er worden nog geen handen geschud 

- We verlaten de dienst via de ingang naar de hal. U heeft daar de keuze om naar huis te gaan of 

naar de grote zaal. Na afloop van de dienst mag er daar weer koffie gedronken worden, 

in principe zittend aan tafels. Voelt u zich hier nog niet veilig bij, voelt u zich dan alstublieft 

vrij om (nog) niet naar de koffie te gaan.  

- Respecteer dat mensen nog wel afstand willen houden. 

- Ventilatie blijft belangrijk, de kerk zal dus van te voren goed geventileerd worden 

 

Activiteiten 

Vanaf 25 februari wordt het mogelijk om ook activiteiten weer op te gaan starten, omdat de afstandsregel 

vervalt. Tegelijkertijd wordt er wel gevraagd rekening te houden met ‘kwetsbare’ personen. U wordt via 

de nieuwsbrief en website op de hoogte gehouden van de plannen!  

 

Kerkdiensten  
 

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 27 februari 2022  

De dienst van aanstaande zondag zal worden geleid door pastor mw. Liesbeth Kromhout uit Den Haag. 

 

Kinderkring  

Aanstaande zondag is er geen kinderkring. 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 27 februari 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. 

 

Wist u dat? 

 

Realiseert u zich dat als het orgel klinkt de microfoon open staat en uw eventuele gesprekken thuis te 

horen zijn. Voor de mensen die thuis meekijken is het fijn als ze het orgel kunnen horen voor en na de 

dienst! Houd u er rekening mee? 

 

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  

06 maart 2022:  dhr. L. Stout uit Alblasserdam. 

13 maart 2022:  mw. ds. Hester Radstake. 

20 maart 2022: dhr. dr. A.B.P. van Meeteren uit Sliedrecht. 

27 maart 2022: mw. ds. Hester Radstake. 

 

Wel en wee uit de gemeente 
 

Omzien naar elkaar – gemeente onderling  

 

Zolang ons kerkblad Eltheto-taal niet regelmatig verschijnt, worden in de nieuwsbrieven verjaardagen 

(80plus) en huwelijks(verjaar)dagen opgenomen. Dit geldt ook voor pastorale zaken. Als u de vermelding 

niet op prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken bij onze scriba Cor Resseler. 

 

Verjaardagen 

01-03-2022: dhr. J. Versluis, Kon. Wilhelminaweg 43, 2951 XE  Alblasserdam, 92 jaar 

06-03-2022: Jan Dirk Hakstege, Johan de Wittstraat 35, 2953 BG  Alblasserdam, 7 jaar 

 

Terugkeer uit ziekenhuis 

Mw. A. Krijnen – Dupain, Noachstraat 14, 2951 AG  Alblasserdam is weer uit het ziekenhuis 

thuisgekomen om daar verder te revalideren. Een kaartje of telefoontje zal haar goed doen!! 

 

Mededelingen Kerkrentmeesters en Diaconie 

 
Kerkrentmeesters en Diaconie 

Deze week geen mededelingen. 

 

VVP 

Van de VVP-afdeling Lekkerkerk en omstreken werd de volgende uitnodiging ontvangen: 

 

Zinzondag 6 maart 2022 

 

Lezing over “Filosofie van het boerenverstand” 

Filosoof en humanisticus Jan Warndorff biedt een vernieuwende en bevrijdende levensfilosofie, met als 

motto: zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden. 

Het leven zelf is een wonderbaarlijk mysterie wat wij niet begrijpen. En omdat dit onbegrip geldt voor 

alle mensen overal ter wereld, doen we er goed aan om dit volmondig te erkennen. Het zet de potentieel 

gewelddadige waarheidsclaims van religie, wetenschap en politiek tussen haakjes en geeft aan alle 
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mensen gemeenschappelijke grond onder de voeten. Maar die grond lijkt aanvankelijk misschien heel 

beperkt en dun – of is het zelfs glad ijs? Jan Warndorff schreef een ‘filosofie van het boerenverstand’ 

onder de titel ‘Geen idee’, waarin hij laat zien hoe stevig en hoe vruchtbaar deze grond is. In de erkenning 

van onze onwetendheid schuilt zowel individuele vrijheid, als een aanmoediging om het leven en de 

wereld vooral lief te hebben. 

Jan Warndorff (1965) is als kind van tropenartsen geboren en getogen in Ghana, Malawi en Ethiopië. Hij 

studeerde in 1996 cum laude af aan de Universiteit voor Humanistiek met een scriptie over José Ortega 

y Gasset.  

De lezing vindt plaats op zondagmiddag 6 maart in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. 

Aanvang 15.00 uur. De toegang, koffie en thee zijn gratis. Na afloop is er een open schaalcollecte. Voor 

eventuele verdere informatie kunt u bellen 06-54392483 of mailen naar adrivanVliet@planet.nl. 

 

 

 
 

 

Kom je bij mij eten? 

Graag wijzen wij u nog een keer op deze actie want aanmelden kan nog steeds bij Heleen Dekker: 

h.dekker004@online.nl of 078-6158666/06-37446576. 

Aanbevolen!! 

 

Hartelijke groet, Hester en Heleen 

 

Voorleesmiddag 

Volgende week vrijdag 4 maart 2022 leest Jeannette Luksen 

weer voor uit het boek “Rinkel de Kink” van Martine Bijl. 

Het ligt in de bedoeling om de voorleesmiddag tot een wekelijks  

gebeuren te laten uitgroeien.  

Wil u ook aan de voorleesmiddag meedoen, meld u dan aan bij  

Jeannette Luksen, 078-6916989 of via de intekenlijst zondag bij  

de uitgang van de kerk.  

 

Lezersbijdragen  
 

Deze week ontvingen we van Bep van Veenendaal de volgende bijdrage:  

 

Storm 

 

Hij en zij zijn weer achter de rug. Uitgeraasd! Dudley kwam en ging weer. Eunice volgde hem op. Alarm, 

alarm! Code oranje ging naar code rood. Pas op, kijk uit! De samenleving was weer ontwricht. Heel veel 

woei, zoveel woei hadden we in tijden niet gehad. 

De directeur van mijn verzekeraar waarschuwde mij zelfs. De tips waren echt vernieuwend. Zonder deze 

adviezen was ik er nooit opgekomen om mijn zonnescherm op te hijsen. Echt nooit! Met de tip om toch 

vooral mijn ramen te sluiten was ik ook heel blij. Ik had ze net allemaal open gezet in het kader van 

‘lekker even luchten’. 

Ik had ook niet bedacht om losse spulletjes tijdelijk even binnen te zetten. Dat kan je als eenvoudige 

burger toch niet bedenken. Ze maakten zich ook zorgen om mijn trouwe tweewieler, met als motto: 

‘Denk om uw fiets’. Die meelevendheid deed me echt goed. Het is zo fijn als er met je meegedacht wordt. 

Mocht ik toch besluiten om met de auto op weg te gaan, dan werd me met nadruk geadviseerd om het 

portier bij in- en uitstappen goed vast te houden. 

Dit zijn gewoon levenslessen. Die ga je echt nooit meer vergeten. Aan mij de taak om ze door te geven 

aan de volgende generaties. 

 

Maar goed, het waaide. Het waaide echt hard. Windstoten van ruim 120 km per uur raasden over ons 

land. Veel schade en veel narigheid voor mensen die rechtstreeks getroffen werden. 

Daar ga ik echt geen grapjes over maken. 

 

mailto:h.dekker004@online.nl
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Het stormde zelfs zo hard dat je er zonder probleem tegenin kon hangen. 

‘Windhangen’ is erg leuk. Op dat vlak ben ik wel achteruit gegaan. Met andere woorden: ik heb het niet 

gedaan. Dat brengt me trouwens wel op een idee. Vanmiddag toch even uitproberen. Sommige dingen 

moet je gewoon in ere houden en daar hoort ‘windhangen’ ook bij. 

De storm is gelukkig weer gaan liggen. Het was spannend en onrustig, maar voor de meesten van ons 

is het goed afgelopen. 

 

Ook nu weer: bedankt 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:     
Reserveren zaalruimte   

Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl  

Elthetokerk:       Margo v.d. Graaf, 6914435  
Website:      www.elthetokerk.nl  
Eindredactie Nieuwsbrief:   Cor Resseler  

 

http://www.elthetokerk.nl/
http://www.elthetokerk.nl/

