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Jaargang 2: nr. 5 
 

Algemeen 

 

Bijwonen kerkdiensten en Coronamaatregelen 

U bent weer van harte welkom in de kerkdiensten mits de volgende voorwaarden in acht worden 

genomen: 

- 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. 

- Ontsmet bij binnenkomst uw handen. 

- U kunt gaan zitten op de plaatsen die met een hartje zijn aangegeven. 

- Houd bij het gaan zitten rekening met elkaar, houd afstand 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. 

- Het dienstdoende lid c.q. de dienstdoende leden van de Covid-commissie geven de volgorde aan 

voor het verlaten van de kerk. 

- Tijdens de dienst mag het intochtslied en het slotlied door de aanwezigen worden meegezongen, 

de overige liederen worden door de zanggroep gezongen. 

- In verband met de verplichte ventilatie zal de schuifwand naar de grote zaal worden 

opengehouden. Warme kleding wordt daarom aanbevolen!! 

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 6 februari 2022 

Deze dienst zal worden geleid door ds. J.F. Klijnsma uit Brouwershaven. 

 

Kinderkring 

Aanstaande zondag is er geen kinderkring. 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 6 februari 2022 aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:  

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor Kerk in Actie voor het Werelddiaconaat: Oeganda 

Goed boeren in een lastig klimaat; 
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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 vrijdagochtend 12.00 uur. 

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Agenda 2022 

13 februari 2022: ds. Hester Radstake. 

20 februari 2022: ds. Hester Radstake. 

27 februari 2022: pastor mw. L. Kromhout uit Den Haag. 

 

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. 

 

Wel en wee uit de gemeente 

Mevrouw L.H. Uitermarkt – Verbrugge, Zeelt 124 3954 BK  Alblasserdam heeft onlangs een enkelbreuk 

opgelopen en is, in afwachting van een operatieve ingreep, opgenomen in Zorgcentrum Parkzicht, 

kamer 7, Lijsterweg 27, 3362 BB  Sliedrecht. De ingreep staat gepland op 7 februari aanstaande. 

Een kaartje zou leuk zijn! 

 

 

 

 

I. ACTIE VAN DE MAAND FEBRUARI “KOM JE BIJ MIJ ETEN?” 

We kunnen helaas nog steeds niet ‘veilig’ koffie drinken met een grote groep na de kerkdienst of tijdens 

de koffieochtend en dat wordt – natuurlijk – erg gemist! Daarom hebben voor de maand februari deze 

actie bedacht, om mensen met elkaar te verbinden.  

In je eigen huis mag je 1-4 mensen ontvangen.  

Hierdoor kunnen we wel thuis bij elkaar avondeten, of 

      lunchen, of koffiedrinken! 

Iedereen mag aangeven of hij graag eens bij iemand 

 op bezoek wil gaan voor een lunch of een diner of een kop 

 koffie met iets lekkers of juist iets voor een ander wil  

organiseren. Dit gaat niet om culinaire hoogstandjes 

maar om verbinding. 

Want juist op zulke momenten aan tafel of bij de koffie ont- 

taan vaak mooie gesprekken! 

 

Wij gaan mensen aan elkaar koppelen. Dus het wordt een verrassing wie er komt of naar wie u toe mag. 

We proberen dan ook vooral te kijken dat niet degene die regelmatig bij u over de vloer komt bij u komt 

eten, maar juist mensen die elkaar niet zo heel goed kennen.  

U kunt zich opgeven tot 11 februari aanstaande. Geeft u dan aan wat u graag wilt. (Schroom zeker niet 

om te zeggen ik wil wel eens graag bij iemand eten.) 

* Ik wil een keer koken (en voor hoeveel personen) 

*  Ik wil een keer bij iemand eten (met hoeveel personen?) 

*  Voorkeur voor diner of lunch of koffie 

Na die datum zullen wij mensen aan elkaar koppelen en kunnen er afspraken gemaakt worden om in de 

maand februari of maart iets te organiseren. 

Natuurlijk willen we dan ook graag weten hoe het was, wij verwachten mooie waardevolle momenten! 

Reacties kunnen naar Heleen: H.dekker004@online.nl of 078 6458666/06 37446576. 

 

Hartelijke groet, Hester en Heleen 
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II. VOORLEESACTIE VRIJDAGMIDDAG 18 FEBRUARI 2022 

In het kader van Ontmoeting en Verbinding wordt nog een tweede 

activiteit ontwikkeld, namelijk de voorleesactie. Jeannette Luksen 

leest op vrijdagmiddag 18 februari 2022 vanaf 15.15 uur in 

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

Het is een bijzonder boek, geschreven door een bijzondere vrouw  

met een wonderlijke veerkracht. Geestig, integer en spitsvondig. 

Voor deelname vooraf aanmelden bij: 

Jeannette Luksen, tel. 078-6916989. WELKOM!! 

 

 

 

 

 

 
 

Giftenaftrek in de Inkomstenbelasting 

Zoals u ook al tijdens de gemeenteavond is meegedeeld zal onze kerkrentmeester  

Addy Groenenboom – Blokzijl een artikel schrijven over de giftenaftrek in de Inkomstenbelasting van 

gewone en periodieke giften in relatie tot de Elthetokerk. 

Het artikel treft u op de bijlage van deze nieuwsbrief aan. Het is beslist lezenswaardig! 

 

Lezersbijdragen 

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

 

De bal of ballon 

 

Mijn fiets rolt weer. Hij is op weg. Vijf keer in de week maakt ‘t ie een rondje van ongeveer een uur. Hij 

is goed bezig. Zijn radartjes blijven daardoor soepel en de mijne ook. 

Ik steek de straat, die trouwens steeds drukker wordt, over. Net als ik vaart wil maken op het fietspad, 

komt er een bal mijn kant opwaaien. Meteen kijk ik naar de overkant. Daar moet een kind staan! En ja 

hoor, daar staat ie. Hooguit twee-en-een-half jaar. 

Daar word ik altijd een beetje onrustig van en zeker aan een drukke weg. Die loopt straks natuurlijk de 

straat op, want ja, het is zijn bal! 

Mijn fiets stopt en ik roep dat ie moet blijven staan. Dat doet ie ook. Stokstijf zelfs! De bal rolt door de 

straatgoot steeds verder van het ventje vandaan, maar ook van mij. 

Met de fiets aan de hand hark ik de bal met mijn voet naar me toe. Klaar voor de trap. Dat liep even 

anders. Mijn been was wel onderweg voor een prachtige pass, alleen kreeg de wind plots vat op de bal. 

Met mijn sierlijke beenbeweging was niets mis, alleen gooide de wind roet in het eten. Weg bal! Trap 

mislukt dus! 

Opnieuw. Ik ben niet van het opgeven. Deze keer gaat het beter. De bal haalt de overkant maar door 

de straffe wind is hij binnen de kortste keren weer bij me terug. Wat is dit voor een bal? Het is net een 

ballon. 

Wat ik niet gezien had, was dat de auto aan de overkant gestopt was en dat het verkeer aan mijn kant 

ook op de rem had getrapt. Er hadden zich al twee aardige rijtjes gevormd. De inzittenden hebben vast 

genoten van het schouwspel. 

Ik ben trouwens weer aan de beurt. Met een ferme trap vliegt de bal naar de overkant en belandt in een 

tuintje. Goed schot! Wat mijn hoofd dacht te kunnen, deden mijn benen. Daar word ik heel gelukkig van. 

Missie geslaagd! Het manneke rent de tuin in en verdwijnt mét bal in de zijstraat. 

Het verkeer komt weer in beweging. Achter de autoruitjes lachen de mensen me vriendelijk toe, er wordt 

gezwaaid en getoeterd. Mijn kleindochter stond ook in het rijtje. Met een vrolijke zwaai en een lachende 

toet rijdt ze me voorbij.  

‘Het zal oma niet zijn’!  

 

https://www.flickr.com/photos/parkris/3673241234
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Mijn tocht kan verder. Waarheen? Deze keer maar naar Papendrecht en dan via de Veerweg door Oud-

Alblas weer terug. Alle variaties heb ik inmiddels wel gehad. Niet één, niet twee keer, maar misschien 

wel honderd keer. Toch blijf ik het doen. Je moet wat en bewegen is goed voor de geest die in deze tijd 

toch een beetje onder druk is komen te staan. 

Heerlijk weer die frisse neus en even tussen de eigen muren uit.  En dat manneke? Dat is de door hem 

ontstane consternatie waarschijnlijk volledig ontgaan. Hij is gewoon weer naar huis gegaan met de bal 

onder zijn arm.           

 

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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