
 

 

 

 

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

 
Bij de diensten – zondag 7 juni Trinitatis 
 
Wel zijn op zondagmorgen om 11 uur aangepaste kerkdiensten te volgen via 
www.kerkdienstmeebeleven.nu. Op zondag 7 juni gaat ds. Hester Radstake voor. In de bijlage 
vindt u het liturgieblad. Organist is Cor Resseler. 
 
Zang 
Zolang we nog niet met veel mensen samenkomen, kunnen we de zang ondersteunen door een 
aantal gemeenteleden de liederen vanaf het liturgisch centrum te laten zingen (zoals op 
Pinksteren) en de andere aanwezigen in de kerk (dienstdoende kerkenraads- en bestuursleden) 
verder naar achter te laten zitten. Mochten we weer met meer mensen samen gaan komen, is 
het nog de vraag of dit zo kan blijven in verband met extra grote afstand die er tot zangers 
gehouden moet worden. Als één van u de komende weken ook op deze manier de zang wil 
ondersteunen, graag even een berichtje naar Hester (u komt dan dus wel in beeld op de 
livestream). 
 
Collecte 

Omdat we niet meer met elkaar samenkomen, willen we de komende weken digitaal 
collecteren. U kunt uw bijdragen overmaken met vermelding van “zondag 7 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! 
 
Kerk en Corona 
Vanaf 1 juni mogen er volgens de officiële richtlijnen weer 30 mensen in een kerkgebouw 
komen. Maar tegelijkertijd zijn daar strenge voorschriften bij om het veilig te houden: iedereen 
op minimaal 1,5 meter, geen gemeentezang, geen koffiedrinken… Kerken moeten allemaal een 
gebruiksplan/protocol maken waarin ze van alles vastleggen over: hoeveel zitplaatsen zijn er, 
looprichtingen, hygiëne-maatregelen, hoe bepaal je wie wel kan komen en wie niet (want met 
de juiste afstand geen plek voor alle gemeenteleden). Een speciaal aangestelde werkgroep is 

 



hier hard mee bezig in overleg met het moderamen. We willen niks overhaast doen, om geen 
onnodige risico’s te nemen. Het wordt sowieso heel anders kerkzijn dan dat we als Elthetokerk 
gewend zijn, helaas. 
 
Voorlopig zijn alle kerkdiensten en activiteiten dus in elk geval nog afgelast of digitaal.  
 
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) 
8 juni:  Dhr. R.W.P. Uitermarkt,Zeelt 124, 2954 BK Alblasserdam, 84 jaar 

10 juni Floris de Vreede, Walmolen 11, 3352 AL Papendrecht, 1 jaar 

Omzien naar elkaar 
U kunt u als u behoefte heeft aan een luisterend oor, een gesprekje, of een andere vraag hebt, 
contact opnemen met Hester Radstake via 078 6912690 of  06 82322909 (werkmobiel voor 
whatsapp/ sms/ telefoontjes) of via de mail radstake@elthetokerk.nl  
 
Stilteplek in de Havenkerk 
Vanaf deze week is de Havenkerk 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. 
  

Stenen van hoop  

Nu we elkaar voor langere tijd niet kunnen ontmoeten, is het wel mooi om elkaar op 
verschillende manieren te kunnen bemoedigen. Een gemeentelid uit de 
Havenkerk/Ontmoetingskerk kwam met het idee ‘stenen van hoop’. Het werkt als volgt:  zoek 
een steen (in de tuin of in de natuur) en schrijf daar jouw boodschap van hoop / bemoediging 
op. Bij de Havenkerk ligt een hart, waar je je steen op/in kunt leggen. Heb je geen steen? Dan 
kun je in de kerk (tijdens de openingstijden – zie boven) een steen pakken en jouw 
bemoediging erop schrijven. Draag jij ook je steentje bij? 
 
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 
www.elthetokerk.nl 


