Stille Week
Beste gemeenteleden,
het is de Stille Week. En voor velen van u is die ook echt veel stiller dan anders. Weinig
fysieke contacten. Geen kerkdiensten waar u mensen kunt ontmoeten. Het is verdrietig.
Het doet soms pijn. Terwijl we tegelijkertijd ook weten dat het nodig is. Dat we er alles
aan willen doen dat zo weinig mogelijk mensen zeer ernstig ziek worden, in het
ziekenhuis terecht komen, of sterven. En dat deze maatregelen daarom moeten, we
begrijpen het echt wel. Maar emotioneel vraagt het soms veel van ons.
Het is de Stille Week. We gedenken het lijden van Jezus. De pijn die hij had in lijf en ziel
door hetgeen wat hem aangedaan werd. We herkennen de pijn, de eenzaamheid, het
verdriet misschien wel.
En dan toch, dan toch wordt het weer morgen, de derde dag en komen de vrouwen bij
het graf en blijkt hij opgestaan. Wat we er ook van denken, hoe we er ook in geloven,
de boodschap is duidelijk: het leven gaat door. De liefde van God gaat door. Het verhaal
van God met mensen is niet klaar, maar gaat door met die opgestane Christus. Er is een
nieuw begin, een herschepping, een nieuw leven mogelijk. Niet meer hetzelfde als
voorheen, maar het is er wel.
Ik had aan het begin van de Coronacrisis gehoopt dat we juist op Pasen weer voor het
eerst samen mochten vieren. Na een periode van stilte, van zorgen, van verdriet is een
nieuwe begin, een opnieuw ontmoeten mogelijk. Het duurt nu nog wat langer voor het
zover is en misschien wel nog langer dan we nu denken, maar we mogen elke dag leven
vanuit die Paasgedachte dat er een lichtje door het donker heen schijnt en doorgegeven
wordt. Die gedachte geeft moed, geeft hoop. We komen deze vreemde tijd, deze
verdrietige tijd, deze tijd met zoveel doden en zoveel ziekte en zorgen, zo goed en zo
kwaad als het gaat door en daarna gaan we weer verder, getekend door de periode
achter ons, maar vol nieuwe hoop en moed. Dat hoop ik. Dat geloof ik. En dat wil ik u
ook toewensen:
Hoop, moed, vertrouwen en de zegen van God en ondanks alles gezegende Paasdagen.
hartelijke groet
ds. Hester Radstake
Overlijdens Wij zijn gewend om op de zondag na het overlijden van een gemeentelid
een afkondiging van overlijden te doen en een steentje met de naam bij een brandend
kaarsje te leggen in onze gedachtenishoek. We hebben besloten dat we nu we niet met
elkaar samenkomen in een kerkdienst, enkel een bericht van overlijden afkondigen en
het ritueel met de steentjes en de kaarsjes bewaren tot de eerste keer dat we weer met
elkaar samen vieren.

Omzien naar elkaar
Gelukkig merken we dat er veel naar elkaar wordt omgezien. Blijf dat vooral doen!
U kunt ook altijd zelf contact opnemen met Hester Radstake via 078 6912690 of 06
82322909 (werkmobiel voor whatsapp/ sms/ telefoontjes) of via de mail
radstake@elthetokerk.nl als u behoefte heeft aan een luisterend oor, een gesprekje of
pastoraal contact, of een andere vraag. Op dinsdagmorgen en donderdagmorgen en de
dinsdag- en donderdagavonden na 20 uur, ben ik in elk geval telefonisch bereikbaar. Op
andere momenten hangt het er vanaf of ik met de kinderen bezig ben.
Diensten in de Stille Week
De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake zijn anders dan
gewoonlijk, zoals u hieronder kunt lezen. Deze vieringen zijn dit jaar gezamenlijk
voorbereid door de predikanten van de Elthetokerk, Havenkerk en Ontmoetingskerk. Zie
de bijlage 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!
Paasmorgen
Op Paasmorgen om 11 uur kunt u de kerkdienst live meevieren via
www.kerkdienstmeebeleven.nu, Hester Radstake zal in deze dienst voorgaan. De
nieuwe Paaskaars zal voor het eerst ontstoken worden in deze Paasdienst. Het licht blijft
branden, er is altijd hoop op een nieuw begin.
Persoonlijke overdenkingen voor de maandag, dinsdag en woensdag
Jan Tuijtel en Janny van Bockel hadden de vespers voor de Haven- en Ontmoetingskerk
dit jaar voorbereid rond teksten van Dietrich Bonhoeffer. Ze hebben de vespers
nu herschreven voor persoonlijk gebruik thuis, met teksten, links naar muziek
enzovoort.
U
vindt
het
boekje
op
de
website
van
de
kerk.
In de Havenkerk liggen ook enkele gedrukte exemplaren die u daar mee kunt nemen
tijdens de openingsuren van de kerk.
Kerkdienst live volgen:
Korte uitleg 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)
Stilteplek in de Havenkerk

De komende tijd zal de Havenkerk
drie keer per week open gesteld
worden voor individueel gebed,
stilte, 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 zal telkens één van
de predikanten aanwezig zijn 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: zondag tussen 11:30 en 13:00 uur; dinsdag
tussen 19:00 uur en 20:30 uur; donderdag tussen 15:30 en 17:00 uur.
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

