
Nieuwsbrief Elthetokerk 2 mei 2020 

Bij de diensten 

 

Alle kerkdiensten en vieringen en alle andere activiteiten zullen tot 

nader orde worden afgelast in verband met de Corona-maatregelen. 
 

Wel zijn op zondagmorgen om 11 uur aangepaste kerkdiensten te volgen 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). We zijn ons ervan bewust dat 
geluid en beeld niet synchroon lopen. Er wordt nagedacht over een oplossing 

hiervoor. 
 

Zondag 3 mei 
Op zondag 26 april gaat ds. H. Hartogsveld voor, in tegenstelling tot eerdere 
berichten. Mw. M.Nieuwenhuis-den Dulk uit Schiedam is helaas ziek. We zijn blij 

dat op zo’n korte termijn ds. H. Hartogsveld bereid gevonden is de viering te 
houden!  In de bijlage vindt u het liturgieblad.  

 
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! 
 
Pinksteren 2020 

Op 31 mei is het Pinksteren. En de verwachting is dat we ook op Pinksteren nog 
niet samen mogen komen in de kerk. Bij deze een oproep: kunt u mij mailen/ 

schrijven/ doorbellen of appen wat voor u of jullie Pinksteren betekent? Wat zegt 
‘het feest van de Geest’ u? Merkt u die Geest in uw eigen leven? Mag in de vorm 
van een paar zinnen/gedicht/verhaal/ filmpje! Ik probeer de bijdragen dan een 

plek te geven in de online-viering en mee te sturen met de nieuwsbrief meteen 
na Pinksteren. Bijdragen zie ik graag voor 22 mei tegemoet! 

 
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 Op dinsdagmorgen en donderdagmorgen, ben ik over 
het algemeen telefonisch bereikbaar. Op andere momenten hangt het er vanaf of 

ik met de kinderen bezig ben, maar ook dan kunt u iets inspreken en bel ik u als 
dat nodig is terug.  

 

 

Stilteplek in de Havenkerk 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
mailto:radstake@elthetokerk.nl


Drie keer per week is de Havenkerk 

open gesteld 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. 
 

Op dinsdag en donderdag 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. 
 

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 
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