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Jaargang 3: nr. 9  

 

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 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. 

 

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 6 maart 2022 (eerste zondag van de veertigdagentijd) 

De dienst van aanstaande zondag zal worden geleid door de heer Leen Stout uit Alblasserdam. 

 

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 6 maart 2022 aan:  

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor de door oorlog geteisterde Oekraïne. De opbrengst 

zal door de diaconie worden verhoogd met €100,--; 

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. Nico Jongebreur, tel. 078 – 6914011. 

 

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 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. 

 

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? 

 

(Her)bevestiging en aftreden ambtsdragers 

Els Beugelink en Cor Resseler treden dit jaar uit hun functies van diaken en ouderling-scriba. Het 

betreft enerzijds een tussentijds aftreden en anderzijds een verplichte aftreding wegens het vervullen 

van de maximale termijn van 12 jaar. Beiden hebben aangegeven een aantal werkzaamheden te 

blijven vervullen zonder dat zij ambtsdragers zijn. 

Kerkenraad en Bestuur zijn blij u te kunnen melden dat twee gemeenteleden zich bereid hebben 

verklaard een kerkelijk ambt te willen aanvaarden. Het zijn: 

- Marian Jongebreur, zij wil het ambt van diaken aanvaarden; 

- Inge Nieuwenhuis die het ambt van ouderling-scriba op zich neemt. 

Ouderling-kerkrentmeester Wim Timmer is eveneens aftredend maar heeft aangegeven dat hij voor 

herbevestiging open staat. 

 

Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden 

ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk binnen één week na de 

bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij Kerkenraad en Bestuur te worden ingediend. Uw reactie 

dient u in te dienen bij de scriba Cor Resseler, Waterlinie 31, 2965 CC  Nieuwpoort of per mail: 

c.resseler@hccnet.nl.  

De (her)bevestiging en aftreden van de genoemde ambtsdragers zal plaatsvinden in de kerkdienst van 

zondag 27 maart 2022. 

Deze mededeling zal ook in de afkondigingen voor de dienst van aanstaande zondag worden gedaan. 

 

Vooraankondiging 

Het ligt in de bedoeling van de redactie om dit jaar weer een Paasnummer van Eltheto-taal uit te 

brengen. U kunt daarom weer kopij aanleveren en wel uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 bij de u 

bekende redactieadressen. 

 

 

mailto:c.resseler@hccnet.nl
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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 

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

08-03-2022: Mw. J.A. de Baat – Stuurman, Talmastraat 23, 2953 AN  Alblasserdam, 81 jaar. 

 

Mededelingen Kerkrentmeesters, Diaconie en VVP 

 
Kerkrentmeesters en Diaconie 

Deze week geen mededelingen. 

 

VVP 

 

In de nieuwsbrief van vorige week hebben we al melding gemaakt van de door de VVP-afdeling 

Lekkerkerk en omstreken georganiseerde Lezing over “Filosofie van het boerenverstand” door de 

filosoof en humanisticus Jan Warndorff. 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. 

 

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

Koffieochtend 

HOERA, het is zover!!😄 

    We staan al een tijdje te popelen om weer van start te gaan 

    met de maandelijkse koffieochtenden. 

    De eerste koffieochtend (met traktatie) wordt gehouden op  

    WOENSDAG 9 MAART AANSTAANDE om 10.00 uur in de 

    grote zaal. 

     

Er geldt geen aanmeldplicht maar de organisatoren stellen het wel op prijs van u te horen of u komt 

zodat men ook weet waar men aan toe is. U kunt zich aanmelden bij Gerda en Leendert van der Made, 

078-6151409 of lavdmade@hotmail.com. 

De organisatie zal u zeker weer enthousiast verwelkomen! 

 

Kom je bij mij eten? 

Graag wijzen wij u nog een keer op deze actie. De stand van zaken op dit moment is dat er genoeg 

aanmeldingen zijn om te willen koken etc., maar het aantal aanmeldingen om bij “verzorgende 

partijen” te gaan eten, lunchen of koffiedrinken blijft aan de te lage kant. Aanmelden kan nog steeds 

bij Heleen Dekker: h.dekker004@online.nl of 078-6158666/06-37446576.  

Laten we er een succes van maken! 

 

Aanbevolen!! 

 

Hartelijke groet, Hester en Heleen 

 

  

 

 

 

mailto:lavdmade@hotmail.com
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Voorleesmiddag 

Volgende week vrijdag 11 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. Wilt 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:  

 

Maandag, 28 februari 2022 

 

Doe ik het wel of doe ik het niet. Het heeft even geduurd voor ik besloot om er toch letters aan te wagen. 

Letters die woorden werden, zich vormden tot zinnen en uiteindelijk een verhaaltje werden. 

Hoe kan het dat je ‘s avonds gezellig met je kinderen of kleinkinderen spelletjes speelt in een 

ongedwongen sfeer. Colaatje op tafel, chipje erbij en dan de volgende dag de schuilkelder moet 

opzoeken. Hoe verwarrend en beangstigend moet dat zijn. 

Hoe leg je je kinderen uit wat er gebeurt, terwijl je het als ouder zelf niet eens kunt bevatten. 

Hoe leg je als leider van een aanvallende natie aan je kleinkinderen uit dat opa dit moest doen voor zijn 

land. Hoe verdwaald moet je zijn om hier woorden aan te kunnen geven, je kleinkinderen liefdevol te 

omarmen terwijl je andermans kleinkinderen een trauma bezorgt, waar zij wellicht nog jaren en 

misschien wel de rest van hun leven last van zullen hebben. 

Hoe kun je dat? Hoe kun je jezelf wijs maken dat het een goed doel dient? En welk dan! 

Onvoorstelbaar dat je brein dat goed kan praten. Wie ben je dan? Hoe verwrongen heeft je geest zich 

ontwikkeld? Macht! Grootheidswaanzin! Landje pik! Dat stadium zouden we toch voorbij moeten zijn.  

Bij sommige dingen kun je je niets voorstellen. Elk land heeft een grens. Daar mag je overheen, maar 

niet met tanks.  

Af en toe kan ik er ineens onrustig van worden. Ik heb mezelf voorgenomen om één keer per dag het 

nieuws te volgen en om de twee dagen mijn schoondochter te bellen die uit Charkov komt en daar een 

zus met haar familie heeft wonen.  

Hoe bestaat het dat je een land van de ene op de andere dag  zo op zijn kop kunt zetten. Oekraïners die 

hun leven in vrede leefden en nu plots in een positie zijn gekomen dat duizenden en duizenden van hen 

op de vlucht zijn op zoek naar een veilig heenkomen. 

Het is bizar en het rare is dat ik meteen aan mijn ouders moest denken. Zij kenden de oorlog van 

binnenuit. Ik heb hem van horen zeggen. De zogeheten tweede generatie, maar wel een generatie die 

genoeg heeft gehoord en aangevoeld om een beetje een beeld te kunnen krijgen van hoe het is om angst 

te hebben voor hen die je land bezetten. Met de nadruk op een beetje. 

Een oorlog is altijd zinloos en kent uiteindelijk alleen maar verliezers, behalve misschien voor diegene 

die boven op de apenrots zit. Eigenlijk heb ik geen idee. Mijn brein schiet daarvoor te kort. 

 

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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