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Jaargang 3: nr. 15  

 

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. Na afloop van de dienst mag er daar weer 

koffie/thee gedronken worden, in principe zittend aan tafels.  

- De koffie/thee wordt aan de tafels ingeschonken.  

- 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.  

 

Kinderkring  

Aanstaande zondag (eerste Paasdag) is er kinderkring. 

 

Stille week: 

U bent van harte uitgenodigd voor de vieringen in de Stille Week. In alle diensten gaat ds. Hester 

Radstake voor. Als deze nieuwsbrief u bereikt is de dienst van Witte Donderdag geweest en gaat het 

overzicht verder met de dienst van Goede Vrijdag en volgende. 

 

Goede Vrijdag 19.30 uur, lezing van de Lucaspassie, afgewisseld met liederen, gedichten, gebed. Een 

kwartet bestaande uit Nicole Wesselius (sopraan), Diny Wolterink (alt), Coen van den Brom (tenor) en 

Jacco Wesselius (bas) zal meerstemmig een aantal coupletten van de liederen zingen en een viertal 

koralen uit de Matthaüs Passion laten klinken. 

Paaswake 22.00 uur, we dragen het licht van de nieuwe paaskaars de donkere kerk in. We lezen 

woorden van bevrijding en trouw, herdenken onze doop en horen het opstandingsevangelie uit Lucas. 

De zanggroep van de Elthetokerk zal zingen. 

Paasmorgen 10.00 uur, Kijk eens in de spiegel: licht van Pasen! De spiegel in het liturgisch 

bloemstuk is af. We horen het Paasevangelie naar Johannes en de lezing over de liefde en de wazige 

spiegel. De kinderen van de kinderkring dragen hun nieuwe paaskaars de kerk in. Het is feest! 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u als PDF-bijlage het liturgieboekje aan voor de diensten in de Stille 

Week. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 17 april 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, Werelddiaconaat Libanon, kansen 

voor jongeren in een achterstandswijk; 

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

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

Ook bij de uitgang kunt u uw gaven deponeren in de daarvoor bestemde collectezakken. 

 

Autodiensten 

Wilt u van deze dienst gebruik maken dan kunt u bellen met: 

dhr. Leo Groenenboom,  tel. 078-7070687 (Witte Donderdag); 

Dhr. Cees Bezemer,   tel. 078-6912256 (Goede vrijdag); 

Dhr. Evert Wisgerhof,  tel. 06-14864658 (Paaswake); 

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 Inge 

Nieuwenhuis. 

Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur.  

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

 

Agenda 2022  

15 april 2022: Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur. 

16 april 2022: Paaswake, aanvang 22.00 uur. 

17 april 2022: Eerste Paasdag, aanvang 10.00 uur. 

De diensten van 14 t/m 17 april 2022 worden alle geleid door ds. Hester Radstake. 

21 april 2022: ledenvergadering VVP annex gemeenteavond. Aanvang 19.45 uur. 

24 april 2022: ds. H. Hartogsveld uit ‘s-Gravendeel 

 

Wel en wee uit de gemeente 
 

Terugblik dienst Palmzondag 

 

          

         Wat een mooie en feestelijke dienst!! 

         De Elthetogemeente op zijn best. 

         Mooie liederen, een intrigerende overweging 

         en een heerlijk enthousiaste groep kinderen. 

         Heel fijn om deze dienst mee te maken! 

         Met veel elan werd met de mooi gemaakte 

Palmpasenstokken gezwaaid en door de 

         kerkzaal gelopen. Dat werkte op iedereen 

         aanstekelijk en dat was te merken  

         bij het zingen van o.a. liederen als “ Dans en 

         Zing” en “O mensen, hoort wat is geschied” 

         eindigend met “Hosanna in de hoogte!”  

 

Dank aan Hester en de leiding van de Kinderkring en al de anderen die hebben meegewerkt aan het 

welslagen van deze dienst. 

 

Dat geldt ook voor de Kerk op Schootdienst die na de “gewone” kerkdienst werd gehouden. Er waren 

maar liefst 20 kinderen met ouders, opa’s en oma’s aanwezig en dat zorgde voor een goed gevulde kerk 

met een heel goede en plezierige sfeer. Fijn, dat dit toch allemaal kan in onze gemeente! 
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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 Inge Nieuwenhuis. 

 

Verjaardagen 

17-04-2022: Mw. I.B. Bezemer-Baan, Haven 71, 2951 GC  Alblasserdam, 81 jaar. 

17-04-2022: Mees Post, Westeinde 9, 2969 BK, Oud-Alblas, 11 jaar. 

18-04-2022: Dhr. P. van den Berg, Kerklaan 1, 2959 BR  Streefkerk, 84 jaar. 

21-04-2022: Mw. E.J. de Kuiper-Bullee, Klimroos 19, 2974 BP  Brandwijk, 83 jaar. 

24-04-2022: Dhr. D. Kamerling, Kerkbuurt 208 E, 3361 BM  Sliedrecht, 96 jaar. 

 

Huwelijken 

16-04-2022: Dhr en mw. C. Resseler, Waterlinie 31, 2965 CC  Nieuwpoort, 51 jaar. 

 

Aankondiging algemene ledenvergadering VVP annex gemeenteavond 

(herhaald bericht) 

 
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering VVP annex gemeenteavond van de 

Elthetogemeente op donderdag 21 april 2022 in ons kerkgebouw. 

De vergadering begint om 19.45 uur. De koffie staat klaar om 19.30 uur. 

 

De agenda van deze vergadering en het verslag van de vergadering van 4 november 2022 hebt u 

vorige week al ontvangen. 

 

 

A C T I V I T E I T E N 
Zie agenda. 

 

Passieavond 

Er was een lezing over de scheepswerf ‘’De Noord” gepland op 12 mei a.s. 

De inleider, de heer Bram Belder, heeft ons gemeld dat hij die dag helaas verhinderd is. 

We hebben afgesproken dat we deze passielezing in het najaar opnieuw zullen plannen. 

 

Lezersbijdragen  
 

Deze week werd van Bep van Veenendaal weer een bijdrage ontvangen. leest u maar! 

 

Even een tussendoortje. 

 

Wat zien we eigenlijk als we in de spiegel kijken. Zien we dat pukkeltje dat verschijnt op een plaats die 

we liever niet hebben. Zien we springerig haar of juist haar dat nooit gesprongen heeft. 

Zien we rimpels die steeds veelvuldiger worden of zien we iemand die dat niet erg vindt omdat het iets 

over hem of haar vertelt. 

Zien we ogen die flets of fris de wereld inkijken of een blijde begroeting van de dag. 

We zien wat we zien en denken er het onze van. 

Maar wie zien we eigenlijk? Zien we iemand die ondanks de vele tegenslagen toch telkens weer genoeg 

veerkracht toont om zich op te richten? 

Kunnen we eigenlijk nog wel kijken zonder oordelen. Stel dat we konden kijken met een blik van iemand 

die ons voor de eerste keer ziet. Wie zien we dan? 

Hoe vaak hebben we al niet in de spiegel naar onszelf gekeken. Soms heel tevreden, een andere keer 

ook met een ‘ben ik dat’ -blik. 
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Ontmoetingen met mensen die je nog nooit gezien hebt, kunnen heel waardevol zijn, omdat zij degene 

zijn die dingen zien die jij zelf nog nooit onder woorden hebt gebracht, omdat ze voor jou heel gewoon 

zijn. 

 

‘Ken je mij? Wie ken je dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 

Ken je mij? Wie ben ik dan? 

Weet jij mij beter dan ik?’ 

 

Deze tekst blijft intrigerend. Huub Oosterhuis schreef hem. 

Het zijn zinnen die tussen verstand en gevoel blijven zweven. Ze zijn prachtig, omdat ze een mysterieuze 

zweem over zich afroepen. Het is geen antwoord, maar geeft ruimte tot invulling. 

 

Kijk in de spiegel en zie zonder oordelen. Kijk eens voorbij het pukkeltje en zie iemand die zijn/haar best 

doet. Zie iemand die het leven wellicht een draai geeft zonder dat een ander haar/hem kan vertellen hoe 

de weg na de draai bewandeld moet worden. 

 

‘Ken je mij? Wie ken je dan? 

Weet je mij beter dan ik?’ 

 

Wat een spiegel al niet kan doen! 

 

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:     Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com 

Scriba:  
Reserveren zaalruimte   

Inge Nieuwenhuis, 6912704, inge.nieuwenhuis@hetnet.nl 

 

Elthetokerk:       Margo v.d. Graaf, 6914435  
Website:      www.elthetokerk.nl  
Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl  

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