
Nieuwsbrief 11-6-2020 Elthetogemeente 

Alle kerkdiensten en vieringen en alle andere activiteiten zullen tot 

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

 

Bij de diensten – zondag 14 juni 

Wel zijn op zondagmorgen om 11 uur aangepaste kerkdiensten te volgen via 

www.kerkdienstmeebeleven.nu. Op zondag 14 juni gaat dhr. Leen Stout 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 14 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! 

Koffie-drinken digitaal 

Natuurlijk missen we allemaal het koffiedrinken na de dienst ook erg. Begin mei 

hebben we digitaal koffiegedronken via Zoom en uitgewisseld hoe het gaat met 

degenen die meededen. Deze zondag willen we dat nog een keer doen. U kunt 
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na de dienst (rond 11.45 uur) onderstaande link aanklikken. Als er naar een 

wachtwoord gevraagd wordt kunt u het aangegeven wachtwoord intoetsen. 

Als u een tablet/laptop/mobiele telefoon met camera en geluidsfunctie heeft, zou 

u in principe mee moeten kunnen doen. 

U klikt op deze link:         https://us04web.zoom.us/j/79255572020 

Wachtwoord:                   3deyVJ 

Soms moet u eerst Zoom installeren (mobiele telefoon/tablet), soms kunt u 

meteen deelnemen (laptop) door uw naam in te tikken en op ‘join’ te klikken. U 

kiest dan voor ‘join with video’.  

De ‘host’ (gastvrouw/heer) kan uw geluid uitzetten. Linksonder in beeld ziet u 

een microfoontje waarmee het geluid aan kan.  

Bericht van overlijden 

Op woensdag 10 juni is, een aantal weken na zijn geslaagde heupoperatie, zeer 

plotsteling, Wim Nieuwenhuis thuis aan de Ieplaan gestorven. Wim is 91 jaar 

geworden. We leven mee met Marrie en Inge en met zijn andere 

(schoon)kinderen en kleinkinderen.  

Op dinsdag 16 juni is er voor iedereen die dat wil tussen 16 uur en 17 uur 

gelegenheid om te condoleren en afscheid van Wim te nemen. De dankdienst 

voor zijn leven en crematie vinden woensdag 17 juni om 13.30 uur plaats, maar 

door de corona-maatregelen is de uitvaart helaas niet openbaar, wel kunt u de 

dienst volgen via www.kerkdienstmeebeleven.nu.  

Vreugdevol bericht 

Op 11 juni heeft Cokkie de Geus-Torn uit handen van de burgemeester Bram van 

Hemmen een koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege haar jarenlange 

inspanningen als vrijwilligster Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk in ’s 

Gravendeel en natuurlijk ook voor de vele vele jaren dat ze in de Elthetokerk 

actief was én is als vrijwilligster. Wij feliciteren als kerkgemeenschap Cokkie 

natuurlijk van harte met dit bijzondere moment!  

Ingezonden bericht 

28 Mei Wat een feest! Natuurlijk heel anders als andere jaren , maar zo warm ! 

Mijn zoon, kleinzoon ,kleindochter en mijn zus zijn Afwisselend op bezoek 

geweest. 

Ik heb veel kaarten, bloemen en digitaal kaarten gehad. Ook de Elthetokerk was 

ruim aanwezig 
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Mag ik jullie hiervoor hartelijk bedanken Ik heb veel respect voor de kerkleden 

die elke week weer zoveel moeite doen om ons ‘kerk zijn’ mee te laten beleven . 

Ik wil jullie hiermee een Dikke knuffel geven. (op deze manier mag dit) 

Groetjes, Bep Hofstede 

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) 

17 juni: dhr. C.Snoek, Sleutelbloemplein 12, 3355 SH Papendrecht, 83 jaar 

19 juni: mw. L.vd Laan-den Ouden, Alblashof 1, kmr 326, 2951 XR 

Alblasserdam, 88 jaar 

22 juni: mw. N.Versluijs-Stuurman, Rijnstraat 240, 2953 CT Alblasserdam, 86 

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 

De Havenkerk blijft de komende tijd 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. 

Mocht u kopij willen aanleveren voor de nieuwsbief, kan dat uiterlijk woensdag 

bij Hester. 
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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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