
Paasmorgen -  12 april 2020 

Deze viering wordt om 11 uur 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 11 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 te voren een liedboek klaar te leggen en een kaars neer te zetten. 

Aan het begin van de komende vieringen zullen we ook in de kerk een kaars aansteken, u kunt 
dat dan tegelijkertijd doen.  

 
Mocht u voorbeden willen doorgeven kan dat naar Hester (zie gegevens onder aan de mail), 
vermeld er dan alstublieft bij of u ze uitgesproken wilt zien tijdens de viering of dat ze in stilte 

gebeden moeten worden.  
 

Collecte 

Omdat we niet meer met elkaar samenkomen, willen we de komende weken digitaal 

collecteren. U kunt uw bijdragen overmaken met vermelding van “zondag 12 april” aan 

1. diaconie, ten behoeve van Kerk in Actie, Kinderen in de Knel, India, zie:  

https://www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-voor-dalit-kinderen op het 

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

Elthetogemeente 

 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 

t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente 

 

Diensten in de Stille Week 

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake zijn anders dan gewoonlijk en 

zijn dit jaar gezamenlijk voorbereid door de predikanten van de Elthetokerk, Havenkerk en 

Ontmoetingskerk. Zie de bijlage bij de nieuwsbrief voor de orde van dienst voor de drie 

vieringen in de Paasweek. De Paasmorgendienst wordt weer uitgezonden vanuit onze 

Elthetokerk om 11.00 uur.  

Witte Donderdag  Voor Witte Donderdag krijgt u een liturgie voor na de avondmaaltijd. 

Een lied, een stilte, een lezing, een vraag, een gebed, een kaarsje. U kunt het thuis doen, 

alleen, met degene met wie u samenwoont, of via digitale middelen verbonden met een ander. 

Ook voor kinderen is deze viering geschikt. 

Goede Vrijdag  Op Goede Vrijdag kunt u vanaf 19 uur online meevieren via deze link: 

https://tinyurl.com/videodienst. De link kunt u ook bereiken via de website van de Elthetokerk.  

Als u hierop klikt begint de viering op uw computer. De liturgie is meegeleverd in de bijlage. 

Naast de drie predikanten, Hans van Walsum (Ontmoetingskerk), Carol van Wieren 

(Havenkerk) en Hester Radstake (Elthetokerk) zal er een samengesteld kwartet zangers 

meezingen (Dirk en Lucie Louter, Diny Wolterink en Coen van den Brom) begeleid door Anja 

Vlasblom op het orgel.  

Paaswake  Voor Paaswake krijgt u ook een liturgie voor thuisgebruik voor als het 

donker geworden is. Gebed, lezingen, liederen, kaarsen. We roepen u op om een kaars voor 

het raam te zetten, zodat achter vele ramen in Alblasserdam en omstreken het licht verspreid 

wordt! 

 



Orde van dienst 

Welkom 

Rond de Paaskaars   

Zingen   Lied 600: Licht, ontloken aan het donker 

Gebed  

Zingen   Stil is de straat overal  

(coupletten lied 1003: 1 en 5 en refrein Jan Jetse Bol, strofe a tot en 
met d Gert Landman, op verzoek geschreven maart 2020) 

 
Stil is de straat. Overal  
mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 

 
Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 

 
Klassen, kantoren zijn leeg. 

Thuis moeten werken of leren, 
hoe alles organiseren? 
Klassen, kantoren zijn leeg. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 
 

Mensen zijn bang overal. 
Ieder op afstand gehouden: 
ben je niet ziek of verkouden? 

Mensen zijn bang overal. 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 
 

Mensen gebonden aan huis. 
Puzzels of brieven of boeken. 

Bellen, maar niemand bezoeken. 
Mensen gebonden aan huis. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 
 
Veel in ons leven valt stil. 

Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 
kan ik nog alles betalen? 

Veel in ons leven valt stil. 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 
 

Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

 

Lezing 1:   Psalm 150 uit Huub Oosterhuis, 150 Psalmen vrij 

Muziek 

Lezing 2   Matteüs 28: 1-10 

Zingen   Lied 642: 1,2,4,7 en 8 

Korte overdenking 

Muziek 

Gebeden 

Zingen   Lied 634: U zij de glorie 

Zegen  

 

  


