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Jaargang 3: nr. 17  

 

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.  

 

Aanvullende mededeling: 

Met ingang van aanstaande zondag wordt weer gebruik gemaakt van de liederenborden in de kerk. Dat 

betekent dat de teksten van de liederen niet meer in de liturgie opgenomen worden. 

 

Kerkdienst zondag 1 mei 2022 

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

 

Kinderkring  

Aanstaande zondag is er kinderkring. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 1 mei 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. 

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

 

Autodiensten 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Wilt u van deze dienst gebruik maken dan kunt u bellen met: 

dhr. Leo Groenenboom, tel. 7070687. 

. 

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  

08 mei 2022: ds. R. Philipp uit Den Haag. 

15 mei 2022: dhr. L. Stout uit Alblasserdam. 

22 mei 2022: ds. Hester Radstake. 

29 mei 2022: mw. ds. N. Verburg uit Den Haag. 

 

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 Inge Nieuwenhuis. 

 

Verjaardagen 

04 mei 2022: Mw. S. van Vliet-Westenberg, Van Lennepstraat 33, 2951 TK  Alblasserdam, 81 jaar. 

 

Huwelijken 

07-05-2022: Dhr en mw. A.J. Rosloot, Willem Marisstraat 13, 2951 SX  Alblasserdam, 51 jaar. 

 

Verslag van de gemeenteavond 2022 

Van Nico Verloop ontvingen wij de volgende en gewaardeerde bijdrage: 

 

Een avond terugkijken op wat Eltheto'ers beweegt... 

 

Na de “Corona-versie” in november 2021 van de VVP Ledenvergadering/Gemeenteavond kwamen veel 

Eltheto'ers vorige week bijeen voor de traditionele april-bijeenkomst in de grote zaal. 

Barend Luksen heette een ieder hartelijk welkom. 

Als gebruikelijk werd stilgestaan bij de recent overleden gemeenteleden. Gerda Vaartjes noemde de 

namen. Waarna een moment stilte in acht werd genomen. Gememoreerd werd ook nog het overlijden 

van Luut van Wijk, vorig jaar. En het legaat dat zij ons nalaat. 

 

Het volgende onderwerp was de paascyclus. Teruggekeken werd op de verschillende diensten. Iedereen 

die er een bijdrage aan heeft geleverd, werd bedankt. In het bijzonder Hester en Coen, die er de handen 

vol aan hebben gehad. 

 

Vervolgens kwam het verslag van de vorige gemeenteavond aan bod. Peter v.d. Berg informeerde naar 

het beleidsplan. “Wat is er voortgekomen uit de  “heidag”? Reactie Hester: door de lockdown moet het 

meeste nog opgepakt worden. Maar positief is dat aan een verbeterde uitstraling is gewerkt. Heleen en 

Peter Dekker hebben veel tijd besteed aan de communicatie. De website. Gerda Vaartjes wees in dit 

verband op de foto's van “kerk op schoot”. Mag gezien worden. Ep Huttinga complimenteerde de mensen 

die, kennelijk met een vooruitziende blik, op tijd vóór Corona gezorgd hebben voor de camera in de kerk. 

 

De financiën. 

Jaarverslag Kerkrentmeesters. Wim Timmer liet zijn licht schijnen over de financiële situatie. Iets minder 

saldo dan we begroot hebben. De extra actie bracht meer op dan wat er normaal gesproken in het laatje 

komt door de rommelmarkt. Gunstig pakten ook de digitale collectes uit. Wim eindigde met een bedankje 

aan Edward Timmer voor al zijn werk. 

Jaarverslag Diaconie. Els Beugelink stelde dat de cijfers zijn meegevallen. Voor eigen werk zijn meer 

giften en hogere collectes ontvangen. Zo kon de kerk iets meer doen tijdens de pandemie. 
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De kascommissie. De financiën van de diakenen en de kerkrentmeesters zijn gecontroleerd en in orde 

bevonden. 

 

Wisseling van de wacht 

Wie ook maar enigszins bij de Elthetokerk betrokken is, zal inmiddels hebben meegekregen dat er 

komende en gaande mensen binnen het team van ambtsdragers zijn. Ouderling-scriba Cor Resseler heeft 

het stokje overgedragen aan Inge Nieuwenhuis. Els Beugelink heeft afscheid genomen als diaken. Haar 

opvolgster is Marjan Jongebreur. De nieuwe ambtsdragers zijn – weliswaar in andere functies –  beiden 

“terug van weggeweest”. 

 

Koffieochtend 

Gerda v.d. Made liet weten dat de koffieochtend, na een stop van twee jaar, weer van start is gegaan. 

In die periode is er veel veranderd. Er zijn mensen weggevallen. Bep Hofstede en Corry Heikoop willen 

het team bij de organisatie en uitvoering graag ondersteunen. Ideeën voor activiteiten zijn welkom. In 

juni staat er muziek door Leendert en Gerda op het programma. Het hele jaar door kan iedereen elke 

tweede woensdag van de maand terecht. Eenmaal in het jaar wordt een uitje georganiseerd. 

 

De Stichting meldt... 

Evert deed verslag van het reilen en zeilen van de Stichting. Door de lockdown waren het duidelijk 

mindere jaren. Waarbij op het vermogen is ingeteerd. Na het vertrek van Corry Heykoop ontaardde de 

opvolging in een hoofdpijndossier. Vervanging werd niet gevonden. Commerciële uitbesteding is geen 

optie. Het samenstellen van een groep van zo'n 15 personen, die verdeeld over de maand als teams 

actief zijn, kan als oplossing gezien worden.  

 

Uiteenlopende groepen/activiteiten 

• De kerstmarkt en de rommelmarkt. Coby belichtte beide. De 2e corona-editie van de kerstmarkt 

is financieel een succes geworden. De maaksters van de kerststukken zijn wekenlang bezig 

geweest. En zij kunnen dan ook niet genoeg bedankt worden. 

          Wat de rommelmarkt betreft, eindelijk konden de garages leeggemaakt worden.  

     Helaas zijn er dit jaar geen planten. Financieel niet haalbaar. Leendert is weer klaar voor 

het Rad. 

• Koffiemiddag. Ep Huttinga vroeg er aandacht voor. 't Is een nieuwe activiteit op de laatste vrijdag 

van de maand van 15.30-17.00 uur. Iedereen kan binnenlopen. 

• Eltheto-taal. Verscheen gedurende de Covid-jaren slechts een enkele keer. Rond de feestdagen. 

Bij de start van het winterseizoen in september staat het volgende nummer op het programma.    

Wekelijks de Nieuwsbrief. Evalueren. 

• Stilte vieringen. Coen belichtte deze speciale diensten met Taizéliederen, lezingen en stilte. 

Samengewerkt wordt met de nieuw gevormde wijkgemeente De Brug. Doorgaans 2e zondag van 

de maand. 

• Kerk op Schoot vieringen zijn ook weer van start gegaan. De laatste keer grote belangstelling, in 

totaal circa 45 aanwezigen. 

• Gespreksgroep 30-plus.  

• Kliederkerk. Een interkerkelijke activiteit op zondag, die plaats vindt in het kerkgebouw van De 

Brug. Er is veel belangstelling voor, volgens Hester. 

• De Kinderkring waar Inge, Bea en Ronald met volle inzet werk van maken. Complimenten. 

Aan het eind van de avond vond de uitloting van leningen voor de geluidsinstallatie plaats. 

Hester sloot het officiële gedeelte van de gemeenteavond af met het lezen van het gedicht “Tintelend 

leven”. 

 

Rekening houdend met de 1½ meter afstand kon tenslotte gezellig worden bijgepraat aan de tafeltjes, 

waarop hapjes en drankjes geserveerd werden. Dank voor de goede zorgen, namens alle aanwezigen.  

 

Nico Verloop  

 

Nieuws van de Stichting 

 

7 mei a.s.: schoonmaakgroep gaat beginnen  

Het heeft even geduurd, maar nu is het zover. Dankzij een initiatief vanuit de kerkenraad is er een flinke 

lijst met vrijwilligers die willen helpen het kerkgebouw schoon te houden! De Stichting is hier erg blij 

mee. Dank aan allen die hier de schouders onder hebben gezet! 
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Wie zich bereid verklaard heeft mee te doen, krijgt binnenkort een e-mail met het verzoek om zaterdag 

7 mei van de partij te zijn. Voorlopig willen we proberen om elke eerste zaterdag van de maand een 

ploeg vrijwilligers aan het werk te krijgen. We starten om 09.00 uur. De Stichting zorgt voor koffie en 

thee mèt. We willen tussen 11.30 u en 12.00 u stoppen, maar voel je vrij om eerder weg te gaan. 

De eerste keren zullen we met elkaar moeten uitzoeken welke werkwijze het handigst is. En welke 

schoonmaakspullen we nog niet voldoende hebben. In elk geval kunnen we nog wel een paar stofzuigers 

gebruiken. Dus wie er een over heeft: we houden ons aanbevolen! 

 

Uiteraard kunnen we altijd meer vrijwilligers gebruiken. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder vaak je hoeft 

te worden ingezet. Vele handen maken licht werk! Dus voor wie nog niet op de lijst staat: meld je aan 

via één van onderstaande contactgegevens. 

 

We hebben een prachtige gemeente, waarin veel gebeurt. Ik hoop dat ook het ‘samen schoonmaken’ 

uitgroeit tot één van de vele verbindende activiteiten. 

 

Met vriendelijke groeten, namens de Stichting 

Evert Wisgerhof (voorzitter) 

schoonmaakkerkgebouw@elthetokerk.nl 

06 148 646 58 

 

 

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

30 APRIL AANSTAANDE: ROMMELMARKT!!! 

  

 
 

Beste Eltheto-ers, 

Op zaterdag 30 april hopen wij (eindelijk) weer onze rommelmarkt te houden op het parkeerterrein van 

de kerk en in de grote zaal. De markt begint om 9.00 uur en eindigt 14.00 uur. 

U kunt uw spullen hiervoor nog inleveren op donderdag 28 april vanaf 10.00 tot 20.00 uur en op 

vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Wij hopen met elkaar er weer een leuke markt van te maken met een hoge opbrengst! 

Natuurlijk draait ook het rad weer. Heeft u nog leuke cadeaus hiervoor dan ontvangen wij ze ook graag! 

Ook voor de levensmiddelenmanden kunnen wij weer boodschappen gebruiken. 

Ook wordt er voor de inwendige mens gezorgd. De dames staan weer klaar om u te voorzien van koffie, 

thee en iets lekkers. 

U komt toch ook? 

 

 

 

 

 

 

mailto:schoonmaakkerkgebouw@elthetokerk.nl
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Werkgroep Herdenkingsdienst                           

4 mei 

van de gezamenlijke kerken 

Alblasserdam 

 

 

 

 

Sinds 1946 wordt er jaarlijks op 4 mei in Alblasserdam een dienst gehouden welke wordt georganiseerd 

door een Werkgroep van gezamenlijke kerken,  vooraf aan de plechtigheid bij het monument in de 

Polderstraat waar de slachtoffers van oorlogssituaties worden herdacht. 

 

In 2020 en 2021 kon dit in verband met de corona uitbraak helaas niet doorgaan. 

In 2022 is het weer toegestaan om met elkaar samen te komen zonder beperkingen. 

 

Het thema is dit jaar “Vrijheid in verbondenheid”. 

 

De werkgroep organiseert op 4 mei 2022 een Vesper in Cultureel Centrum Landvast, in de 

grote zaal aanvang 19.00uur. 

 

De Vesper duurt tot 19.30 uur zodat u, indien gewenst, kunt aansluiten bij de tocht vanaf het 

Raadhuisplein naar het monument in de Polderstraat om de plechtigheid daar ook bij te wonen. 

 

Een ieder is van harte welkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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