
 

 

 

 

 

Alle kerkdiensten en vieringen en alle andere activiteiten zullen tot nader orde 
worden afgelast in verband met de Corona-maatregelen. 

 
Bij de diensten – zondag 21 juni 
 

Wel zijn op zondagmorgen om 11 uur aangepaste kerkdiensten te volgen via 
www.kerkdienstmeebeleven.nu. Op zondag 21 juni gaat ds. Hester Radstake voor. In de 

bijlage vindt u het liturgieblad. Organist is Cor Resseler. 
 
Collecte 

Omdat we niet meer met elkaar samenkomen, willen we de komende weken digitaal 
collecteren. U kunt uw bijdragen overmaken met vermelding van “zondag 21 juni” aan 

 
 diaconie, ten behoeve van Wereldwijd strijden tegen Corona, van Kerk in Actie, zie: 

www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona op het 

rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 t.n.v Diakonie Elthetokerk 
 

 kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:  
NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente 

 

Bereikbaarheid 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 11 uur 
zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende 
dienst aan). We zijn ons ervan bewust dat geluid en beeld niet synchroon lopen. Er wordt 

nagedacht over een oplossing hiervoor. 
 

Geluidsopname 
Mocht u geen mogelijkheid hebben om via internet de dienst mee te kijken, maar u zou wel 
een geluidsopname van de dienst willen ontvangen op een cd, dan zijn daar mogelijkheden 

voor. Als u het doorgeeft aan Hester of Ernst Hartsuiker, gaan we proberen dat elke zondag 
voor u te regelen! 

 
Zang tijdens de kerkdienst 
Zolang we enkel online diensten hebben (met maar een handjevol mensen die een ‘taak’ 

hebben in de kerk) willen we elke zondag zingen met een aantal mensen (3 tot 5 mensen). 
De aanwezigen kunnen dan verder naar achteren in de kerk zitten, zodat het veilig kan qua 

besmettingsgevaar. Als u dat ook zou willen, graag even een berichtje naar Hester (geef er 
dan ook bij aan wanneer u echt niet kan, of heel graag zou willen) Tot en met 12 juli zal dit 

zeker nodig zijn.  
 
Uitvaart Wim Nieuwenhuis 

Helaas stond op het briefje dat u bij de condoleance mee kon nemen een verkeerde 
toegangscode voor de livestream in het crematorium. De juiste code moet 7765393F zijn. U 

kunt het nog terugkijken via www.liveuitzendingen.nl. De toevoeging van crematorium 
Hoeksche Waard daarbij is: Graag attenderen wij u er op dat de uitzending niet via de 
browser Internet Explorer 11 functioneert. Hiervoor kunt u de browser Windows Edge 

gebruiken. Op alle overige browsers, waaronder die op tablet en op mobiele telefoons, is de 
uitzending tevens te bekijken. 
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Omzien naar elkaar – gemeente onderling 
Nu er voorlopig geen kerkblad zal verschijnen, vermelden we vanaf nu per week de jarigen 

(80plus en kind) en huwelijksjubilea zoals die anders in Elthetotaal zouden staan. Als u dit 
niet wilt, kunt u dit kenbaar maken. 

 
De komende weken zijn de volgende mensen uit de gemeente jarig (80 plus of kind) 
22 juni: mw. N.Versluijs-Stuurman, Rijnstraat 240, 2953 CT Alblasserdam, 86 jaar 

en vieren de volgende echtparen hun huwelijksdag: 
24 juni: dhr. en mw. Kamerling- de Bruin, Corthenehof 1, 2951 EV Alblasserdam, 68 jaar  

(Corrie Kamerling woont sinds enkele maanden Kerkbuurt 208a, 3361BM, Sliedrecht 

25 juni: dhr. en mw. Idzes-Lamme, Elshoutstraat 4, 2957 KK Nieuw-Lekkerland, 55 jaar 

26 juni: dhr. en mw. Verhagen, Jupiterstraat 15, 2957 HA Nieuw-Lekkerland, 52 jaar 

Verhuisbericht: 

In verband met zijn verhuizing luidt het nieuw adres van onze scriba (en van zijn vrouw 
Dini): 

Cor Resseler, Waterlinie 31, 2965 CC  Nieuwpoort. Tel. 0184-641769 of 06-17912536. 
Mailadres: c.resseler@hccnet.nl. 
 

Jaarprogramma 
U bent van ons gewend dat u in de week voor de startzondag het boekwerkje met daarin het 

jaarprogramma ontvangt. 
Dit zouden we ook dit jaar weer gedaan hebben maar door de onzekere tijd is het op dit 
moment niet duidelijk wat voor activiteiten er mogen worden georganiseerd en nog 

belangrijker: hoeveel personen daarbij aanwezig mogen zijn. Dit laatste ook weer in relatie 
tot de beschikbare accommodatie. 

Om deze reden zien wij af van het uitbrengen van het jaarprogramma. Dat betekent niet dat 
er ook niets wordt ondernomen, in tegendeel. Er staan echt wel plannen in de steigers. Wat 
wij nu zullen doen is dat u via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden zult worden over zaken 

als bijbelavonden, gespreksgroepen etc. Mochten de landelijke en kerkelijke voorschriften op 
het gebied van het coronagebeuren worden versoepeld dan zullen wij ons beleid zeker 

aanpassen! 
 
Stilteplek in de Havenkerk 

De Havenkerk blijft de komende tijd nog twee keer per week opengesteld voor stilte, gebed, 
het ontsteken van een kaarsje. In de kerkzaal is daarvoor een speciale hoek ingericht. Dit 

betreft een gezamenlijke initiatief van Ontmoetingskerk / Havenkerk en de Elthetokerk. 
Tijdens de openingsuren is er telkens één iemand aanwezig (ds. Hans van Walsum, mw. 
Janny van Bockel of ds. Hester Radstake) en beschikbaar voor een kort gesprek (met 

inachtneming van alle voorschriften). Ook zal er voor worden gezorgd dat er nooit meer dan 

3 mensen in de kerkzaal aanwezig zijn. De openingstijden: dinsdag tussen 19:00 uur en 

20:30 uur; donderdag tussen 15:30 en 17:00 uur. 
 

Op deze momenten kunt u ook houdbare producten voor de Voedselbank inleveren 
in de Havenkerk! Het is hard nodig om alle mensen te kunnen blijven voorzien van 
voldoende eten. 

  
Mocht u kopij willen aanleveren voor de nieuwsbief, kan dat uiterlijk woensdag bij Hester. 

 
Bereikbaarheid 
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:   Cor Resseler, 0184 641769, c.resseler@hccnet.nl 
Huur Elthetokerk:  Margo de Graaf, 06 30798178 
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