
 

 

 

 

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

 
Bij de diensten – zondag 28 juni 
 
Wel zijn op zondagmorgen om 11 uur aangepaste kerkdiensten te volgen via 
www.kerkdienstmeebeleven.nu. Op zondag 28 juni gaat mw. L. Kromhout voor. In de bijlage 
vindt u het liturgieblad. Organist is Coen van den Brom. 
 
Collecte 

Omdat we niet meer met elkaar samenkomen, willen we de komende weken digitaal 
collecteren. U kunt uw bijdragen overmaken met vermelding van “zondag 28 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 heel blij dat – door vele inspanningen van vooral Ep – beeld en geluid nu nagenoeg 
synchroon lopen! 
 
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! 
 
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) 
3 juli:  mw. M.van Dalen-Jacobs, Goudenregenstraat 5, 2951 CA Alblasserdam (93 jaar) 

 

Laatste week stilteplek in de Havenkerk 
Komende week zal de Havenkerk voor de laatste week opengesteld zijn voor stilte, gebed en 
het ontsteken van een kaarsje. Er kwamen steeds minder mensen en met de zomerperiode in 
zicht waar alle drie de kerken ook weer heel voorzichtig op zondagmorgen van plan zijn te gaan 
starten met samenkomsten, hebben we besloten deze periode af te sluiten. Op donderdag 25, 
en donderdag 2 juli van 15.30 tot 17.00 uur en op dinsdag 30 juni van 19.00-19.30 is de kerk 
nog geopend. 
 

 



U kunt nog wel elke dinsdag van 19-20.30 en donderdag van 15.30-17 terecht om 
houdbare producten voor de Voedselbank inleveren in de Havenkerk! Het is hard 
nodig om alle mensen te kunnen blijven voorzien van voldoende eten. 
  

 
Kerk en corona 
Achter de schermen wordt er druk nagedacht en gewerkt om te onderzoeken of we binnenkort 
weer met maximaal 30 mensen bij elkaar kunnen komen op zondagmorgen. Dit kan niet op 
dezelfde wijze als we graag zouden willen, gewoon zoals we gewend waren. Er zijn een aantal 
regels aan verbonden en we moeten hierbij vertrouwen op uw bereidheid zich aan die afspraken 
te houden, anders kunnen we niet verantwoord weer ‘open’.  
 
Belangrijkste regels zijn dat u niet komt als u verkouden bent of andere corona-gerelateerde 
klachten hebt, dat u ten allen tijde de anderhalve meter regel in acht neemt (wij zullen er voor 
zorgen dat dit met in en uitgaan van de banken en met het zitten ook mogelijk zou moeten 
kunnen zijn), dat er niet gezongen mag worden door de gemeente (wellicht wel met klein 
groepje vanaf het podium, daar komt komende week uitsluitsel over) én geen koffie gedronken 
na afloop en dat u de aanwijzingen van de commissie (herkenbaar met rode hesjes) opvolgt.  
 
Wij betreuren ook zeer dat dit allemaal nodig is, maar we willen niet het risico lopen om 
besmettingshaard te zijn. 
 
Ook is het noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeld, zodat we weten of er niet teveel 
mensen zullen komen én dat we weten wie er in de kerk aanwezig zijn. Als het hele corona-
protocol rond is en we zeker weten wanneer we weer starten krijgt u meer informatie via de 
nieuwsbrief hierover.  
 
Kerk en corona twee  
Nu de corona-maatregelen iets versoepelen, willen we de komende weken drie momenten 
organiseren om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over deze tijd en over 
hoe het met ons gaat.  De bijeenkomsten worden geleid door Hester Radstake en vinden plaats 
in de grote zaal.  Er kunnen maximaal 10 mensen aanwezig zijn om de veilige afstand te kunnen 
waarborgen.  
Wilt u zich daarom aanmelden via mail, app of telefoon? Mocht er heel veel belangstelling zijn, 
kunnen we nog meer momenten plannen. Natuurlijk blijft u thuis als u verkouden bent of 
andere griep-verschijnselen heeft, of iemand in uw huishouden heeft deze klachten én houden 
we ten allen tijde de 1.5 meter regel in acht. 
De data zijn:   
2 juli om 19.30 (aanmelden uiterlijk 30 juni),  
7 juli om 10.30 (aanmelden uiterlijk 5 juli),  
9 juli om 15.30 (aanmelden uiterlijk 7 juli) 
 
 
 
 
Mocht u kopij willen aanleveren voor de volgende 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 


