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Jaargang 3: nr. 10  

 

Algemeen 
 

Bijwonen kerkdiensten en Coronamaatregelen  

Voor het bijwonen van de kerkdiensten gelden onderstaande richtlijnen: 

- 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 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. 

 

Kerkdiensten 

De diensten worden 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?  

 

Veertigdagentijd 

We willen de veertigdagentijd het thema “Kijk eens in de spiegel” meegeven. 

Elke week houdt de lezing van die zondag ons een spiegel voor: we zien hoe Jezus is en doet, hoe zou 

dat voor ons zijn in Jezus’ tijd en hoe is dat nu? 

 

Elke week richting Pasen zien we een beetje meer van Jezus en een beetje meer van wie we zelf zijn. Of 

om met Paulus te spreken uit het slot van zijn bekende stuk over de liefde: “Nu kijken we nog in een 

wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.” 

 

In het liturgisch bloemstuk zien we dat terugkomen: we zien steeds een beetje meer van onszelf of van 

de kerk, via de spiegel. 

 

Kerkdienst zondag 13 maart 2022 (tweede zondag van de veertigdagentijd) 

De dienst van aanstaande zondag zal worden geleid door ds. Hester Radstake. 

 

Kinderkring  

Aanstaande zondag is er kinderkring. 

 

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

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 13 maart 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 project Binnenlands 

Diaconaat Kerk zijn doe je met elkaar; 

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

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

 

Autodienst 

Met ingang van aanstaande zondag gaat ook de autodienst weer van start. Wilt u van deze dienst 

gebruik maken dan kunt u bellen met: 

- dhr. Cees Bezemer, tel. 078 – 6912256. 

 

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. 

 

Stilteviering in de Elthetokerk 

 

Op zondag 13 maart om 17:00 uur is er weer een Taizé-vesper in de  

Elthetokerk (Blokweerweg 22, Alblasserdam). 

Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de  

oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.  

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden,  

een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling  

en een zegenwens. 

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.  

Er is gelegenheid om afstand te houden. 

Vragen? → stilteviering@gmail.com 

 

Agenda 2022  

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 

18-03-2022: Julia de Vreede, Walmolen 11,3352 AL  Papendrecht, 9 jaar. 

 

Huwelijken 

20-03-2022: dhr. en mw. A.J. de Roode/de Ruyter, Zwanebloem 39, 2954 N.H.  Alblasserdam, 59 jaar. 

 

Terugblik koffieochtend 

Woensdag 9 maart jl. was er voor het eerst na een hele lange tijd weer een ouderwetse koffieochtend. 

Maar liefst 23 personen bezochten deze bijeenkomst en er werd heel wat afgepraat!! Kortom, 

bemoedigend en zien we weer uit naar een volgende koffieochtend. De leden van de organisatie 

worden weer van harte bedankt! 

 

Van Inge Nieuwenhuis ontvingen we het volgende bericht: 

 

Inge Nieuwenhuis woont in haar nieuwe huis! Na een forse verbouwing ben ik onlangs verhuisd naar 

mijn ouderlijk huis. Terug naar waar mijn leven ruim een halve eeuw geleden begon. Een huis met vele 
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herinneringen, gelukkig heel veel mooie maar van de laatste jaren ook verdrietige. Als Wim en Marrie 

van boven meekijken, zullen ze het huis niet meer herkennen, vrees ik. En sommige aanpassingen ook 

overbodig vinden. Zo vroegen mijn ouders zo'n twee jaar geleden aan mij wat ik zoal zou doen aan het 

huis, als ik daar ging wonen. Ik antwoordde dat ik dat lastig vond om te zeggen, omdat ik hoopte dat ze 

er nog heel lang zouden wonen. Na wat aandringen antwoordde ik dat ik wel een nieuwe keuken zou 

nemen. Waarop mijn moeder  verontwaardigd reageerde dat die toch nog prima was... 

Vanaf nu woon ik dus aan de Ieplaan 29, 2951 CB Alblasserdam. Lekker dicht bij de Elthetokerk 😉 

Telefonisch ben ik bereikbaar via het voor velen bekende nummer 078-6912704.  

  

Hartelijke groet, Inge Nieuwenhuis 

 

Mededelingen Kerkrentmeesters, Diaconie en VVP 
Deze week geen mededelingen. 

 

Kliederkerk Alblasserdam 

Op zondag 20 maart 16.00-18.00 (binnenlopen vanaf 15.45 uur) is er in 

de Havenkerk eindelijk de tweede Kliederkerk Alblasserdam 

(samenwerking tussen de Elthetokerk en wijkgemeente De Brug)! We 

gaan het verhaal van de Storm op het Meer met elkaar ontdekken. 

Kliederkerk is voor kinderen van 0-12 jaar met hun 

(groot)ouders/verzorgers én alle anderen die het leuk vinden om mee te 

doen, van jong tot oud!  

Wat is Kliederkerk?  Het eerste uur is het ontdek-uur. Op 

allerlei manieren verkennen we een bijbelverhaal, kris kras door de 

Havenkerk heen zijn verschillende dingen te doen. Loop er langs, laat de 

kinderen kiezen en ga lekker aan de slag! Ook mensen zonder kinderen 

zijn welkom. Of opa’s en oma’s. Ga ergens bij zitten, en help elkaar iets moois te maken. En help elkaar 

zo spelenderwijs iets van het thema te ontdekken! 

Het volgende uur begint met een korte viering.  

Een kerkdienstje dus.  

Het bijbelverhaal wordt verteld, we zingen en bidden. 

En dan… samen eten!  

Onze kliederkerk-hulptroepen bereiden een maaltijd 

 voor, daar hoef je dus niet meer voor te zorgen thuis.  

Voor wie is Kliederkerk? Voor iedereen die samen  

wil zoeken naar bijbelverhalen, geloof, Jezus en God.  

We richten ons qua niveau op kinderen van 0 tot 12.  

Voor de kinderen van 0-4 is er een aparte ruimte 

 ingericht, maar ze mogen ook meedoen  

met oudere broers/zussen! En… we doen het samen.  

Volwassenen mogen meespelen, meewerken,  

meehelpen, meevieren en mee-eten! 

Mag ik zomaar binnenlopen?  Ja! Óf je bij  

een kerk hoort of bij welke kerk je hoort, maakt  

niet uit. Hoe oud je bent ook niet.  

En of je alleen komt of met z’n tienen ook niet.  

Welkom! Kliederkerk is ook gratis, je mag gewoon  

mee komen doen.  

Als we collecteren is dat voor een goed doel. 

 

Mocht je vragen hebben: je kunt mailen of appen/bellen naar ds. Hester Radstake, 

radstake@elthetokerk.nl, 06 82322909 of ds. Carol van Wieren, wiere322@planet.nl, 078-6473783 

De allerbeste manier om meer te weten te komen is natuurlijk een keer mee komen doen. Tot dan! 

 

Noot redactie: de foto is een verkleining van de flyer en deze wordt als aparte bijlage bij deze 

nieuwsbrief meegezonden. 

 

Herhaalde oproep kopij Eltheto-taal 

Wij kunnen ons voorstellen dat onze oproep voor kopij voor Eltheto-taal mogelijk aan uw aandacht 

ontsnapt is. De redactie heeft tot op heden nog geen bijdragen ontvangen en daarom is de 
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inleveringstermijn verlengd tot zondagavond 13 maart aanstaande. Helpt u mee om ons kerkblad te 

vullen??????? 

 

A C T I V I T E I T E N 
 

Koffie-ontmoetingsmoment 

25 maart van 16.00-17.30 uur is er een koffie-ontmoetingsmoment in de kerk, iedereen is welkom! 

 

Gespreksgroep 
25 maart om 20.00 uur is er een gespreksgroep 30/40ers (de locatie wordt nog bekend gemaakt). 

 

Lezersbijdragen  
 

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

 

Maandag, 7 maart 2022 

 

Nog één keer strooi ik mijn onrustgevoelens over u uit. Daarna val ik u er niet meer mee lastig. 

Hoe moet dat verder? Wat gaat er gebeuren en hoe raakt het ons? Deze vragen zullen ook u ongetwijfeld 

bezig houden.  

Wat doe ík trouwens om te helpen? 

Behalve geld storten en een kaarsje in de kerk aansteken, verder ben ik niet gekomen. Het is summier, 

ik geef het onmiddellijk toe. 

Neem ik iemand in huis als dat nodig mocht zijn? Het antwoord is verre van stoer, gewoon omdat ik de 

consequentie daarvan niet overzie en de verantwoordelijkheid alleen niet kan dragen. 

Tien jaar geleden was het antwoord ongetwijfeld anders geweest, maar het is geen jaren geleden. Het 

is nu! 

Mijn situatie is veranderd en mijn stevigheid heeft in de afgelopen jaren een flinke knauw gekregen. 

Dat is geen excuus, maar dat is zoals het is. Het antwoord is dus nee. 

Ik ben dus blij met mensen die van alles op touw zetten om het Oekraïense volk te helpen. Daar draag 

ik financieel natuurlijk graag mijn steentje aan bij. 

Mijn schoondochter die in Charkov getogen is en daar haar zus en gezin heeft wonen heeft via haar 

contacten een weg gevonden om te helpen. Het enige dat ik kan doen is haar steunen in haar drive. 

Meer kan ik niet en om eerlijk te zijn voelt dat wat armoedig. Dat is niet zoals ik mezelf ken. 

Maar het gaat niet om mij, het gaat erom hoe we met deze situatie dealen. Hoe we met onrust- en 

angstgevoelens omgaan. Voor het eerst heb ik beseft dat ik altijd in vrede geleefd  heb, maar ook dat 

vrede niet vanzelfsprekend is. Natuurlijk wist ik dat wel, maar nu voelde ik het en dat is een andere 

dimensie. Opeens is alles zo relatief. Wat maken we ons druk over zaken die totaal onbelangrijk zijn, 

maar waar wij soms een halszaak van kunnen maken.  

Doe rustig aan, behandel de ander zoals jij ook behandeld wilt worden. 

Hier is de verkiezingscampagne begonnen. Bij de CDA-stand heb ik een vers gebakken stroopwafel 

gekregen en bij de PvdA een foldertje met alle goede voornemens. De SGP heeft mij een klein boekje 

doen toekomen. Zo is ons leven hier en dat zorgt toch voor een gezonde en noodzakelijk afleiding. 

Maar in ons achterhoofd blijft die onvoorspelbare man zitten en de angstige situatie voor zoveel mensen 

die net als u en ik een normaal leven willen leiden. 

Zou Onze Lieve Heer zich niet af en toe de vraag stellen: Waarom ben ik hier ooit aan begonnen? 

 

Bedankt Bep voor je bijdrage! 

 

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  
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