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Jaargang 3: nr. 13  

 

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/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.  

  

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 3 april 2022 (vijfde zondag van de veertigdagentijd) 

De dienst van aanstaande zondag zal worden geleid door ds. Zandrie Albada uit Gorinchem. 

 

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 3 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 Moldavië, Kinderen 

en ouderen worden gezien; 

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. 

 

Oproep 

Lectores 

Nu er weer meer mag na de corona-maatregelen, vind ik het mooi om ook de lector weer in te voeren 

tijdens de kerkdiensten waarin ik voorga. Wie vindt het leuk om ook af en toe de schriftlezingen te doen? 

Graag een bericht aan Hester (gegevens onder aan deze nieuwsbrief). 

 

Autodienst 

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

Mw. B. Hofstede, tel. 06-23531462. 

 

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  

10 april 2022: Ds. Hester Radstake (Palmzondag). 

14 april 2022: Witte Donderdag, aanvang 18.30 uur met een maaltijd in de grote zaal,  

daarna viering van het Avondmaal in de kerkzaal. 

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. 

Meer informatie over de Passie- en Paascyclus treft u in één van de komende nieuwsbrieven aan. 

Ook verwijzen wij u voor informatie naar het Paasnummer van de Eltheto-taal. 

 

Kerk op Schoot 

Ja, het mag en kan weer! Op zondag 10 april vanaf 12.00 uur is er een  

Kerk op Schootviering over Palmpasen.  

Kinderen van 0-5 jaar met hun (groot)ouders of andere familieleden  

zijn van harte welkom!  

Leuk als je laat weten dat je komt (maar je mag ook gewoon binnenlopen  

die zondag).  

Wij kijken er naar uit!  

 

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 

04-04-2022: Dhr. A. v.d. Graaf, Resedastraat 5, 2951 BW  Alblasserdam, 86 jaar. 

 

Mededelingen Kerkrentmeesters, Diaconie en VVP 
 

Kerkrentmeesters (deze week geen mededelingen). 
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VVP 

 

Lezing “Van God speken” door Wouter Slob 
 

Zondag aanstaande houdt Wouter Slob op uitnodiging van de VVP-afdeling Lekkerkerk en omstreken in 

het kader van haar Zinzondagen een lezing over “Van God spreken”. 

Het atheïsme ontkent in grote lijnen het ontstaan van God. Een aantal atheïstische filosofen denken hier 

toch anders over. De vraag naar het bestaan van God zullen ze vlot ontkennen, maar niet dat het 

christelijk geloof geen betekenis heeft. Met opmerkelijke ijver en gretigheid wordt de christelijke 

boodschap herontdekt. De theologie lijkt vreemd genoeg wat terughoudend bij deze interesse. Er zou 

toch alle reden zijn om deze lijn van denken ook theologisch te doordenken en op te nemen. Mogelijk 

dat er daarmee weer ruimte komt om een ooit-verlaten geloof weer nieuw leven in te blazen. 

Theoloog en filosoof Wouter Slob wil af van het debat tussen theïsten en atheïsten. ‘In het geloof zouden 

we niet over God, maar van God moeten spreken. Voor de vraag of God bestaat, naar de vraag wat Hij 

betekent. 

Wouter Slob is predikant van de Laarkerk in Zuidlaren (PKN) en is tien jaar als bijzonder hoogleraar aan 

de Rijksuniversiteit Groningen verbonden geweest. Het boekje ‘Van God spreken’ markeert zijn afscheid 

als hoogleraar en heeft overal goede recensies gekregen. 

De lezing vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 15.00 uur. 

De toegang is vrij, evenals de koffie of thee. Na afloop is er een open schaalcollecte. 

Voor informatie kunt u bellen naar 06-54392483 of mailen naar adrivanvliet@planet.nl. 

 

 

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

 

PCOB-lezing Geert Ouweneel: 
 

Op dinsdag 5 april zal Geert Ouweneel tijdens een ledenmiddag van de PCOB een lezing houden over de 

Lijkwade van Turijn. 

Juist in de 40-dagentijd belooft dit een interessante middag te worden. 

De bijeenkomst vindt deze keer plaats in kerkgebouw “De Levensbron” aan de Plantageweg (bij de 

rotonde), omdat, zoals wellicht bekend De Havenkerk beschikbaar zal worden gesteld voor de opvang 

van Oekraïense vluchtelingen. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. 

Belangstellenden zijn van harte welkom. 

 

Lezersbijdragen  
 

Van Bep van Veenendaal ontvingen wij onderstaande foto waarbij zij het volgende schrijft: 

 

        

 

Tijd om te spiegelen 

       

       
 

Tijdens de preek ging het over spiegelen. 

Deze foto geeft dat mooi weer. 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 



4  

  

 

 

 

 

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  
Eindredactie Nieuwsbrief:   Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536 
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