
 

 

 

 

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

 
Bij de diensten – zondag 5 juli 
 
Wel zijn op zondagmorgen om 11 uur aangepaste kerkdiensten te volgen via 
www.kerkdienstmeebeleven.nu. Op zondag 5 juli gaat ds Hester Radstake voor. In de bijlage 
vindt u het liturgieblad. Organist is Cor Resseler. 
Collecte 

Omdat we niet meer met elkaar samenkomen, willen we de komende weken digitaal 
collecteren. U kunt uw bijdragen overmaken met vermelding van “zondag 5 juli” aan 
 

• diaconie, ten behoeve van Kerk in Actie, binnenlands diaconaat, vakantiepark, op het 
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! 
 
Zingen 
De komende tijd is gemeentezang nog niet mogelijk, helaas. De richtlijnen hierop worden 
telkens herzien, maar wij denken dat het beste alternatief de komende tijd zal zijn dat er vanaf 
het podium een aantal mensen de liederen zingen en degenen die in de kerk zijn of luisteren 
of eventueel zachtjes neuriën. We zijn momenteel een schema aan het maken van degenen die 
aangegeven hebben wel eens te willen zingen. Wilt u dat ook? Meldt u zich dan nog even bij 
Cor Resseler? (gegevens zie onderaan de nieuwsbrief) 
 
Bericht van overlijden 
Zondagmiddag 28 juni 2020 is op 90 jarige leeftijd Jan v Wuijckhuijse overleden. Omgeven 
door zijn kinderen is hij rustig ingeslapen. Jan was met zijn vrouw Wil vele, vele jaren zeer 
trouwe en enthousiaste leden van onze kerk. Na Wil haar overlijden in 1988 is Jan actief 
gebleven in en voor onze kerk, zo heeft hij namens de VVP vele jaren in de kerkenraad gezeten, 
was hij 30 jaar penningmeester van de VVP en 10 jaar van de Stichting, maar ook voor hand 
en span diensten kon je bij Jan terecht. De laatste jaren liet zijn gezondheid te wensen over en 
was een opname in de Alblashof onvermijdelijk. Mede daardoor werd hij in de kerkgang beperkt 
maar met dochter Anneke kwam hij toch nog af en toe. 

 



Onze gedachten gaan uit naar Jan z’n 3 kinderen, hun partners, kleinkind en verdere familie 
en wensen hen allen veel sterkte de komende tijd.  
Vrijdagmiddag is om 13.30u de afscheidsdienst in besloten kring, waarna Jan door een 
menselijke erehaag naar zijn laatste rustplaats gedragen zal worden. Wilt u deel uit maken van 
de erehaag bent u van harte uitgenodigd bij de aula van de Algemene begraafplaats 
Alblasserdam (dat zal rond de klok van 14u-14.15u zijn.) 
 
 
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) 
 
10 juli  Jochem van den Brom, Van Lennepstraat 3, 2951 TK Alblasserdam, 7 jaar 
 

Kerk en corona - ontmoetingsmomenten 
Nu de corona-maatregelen iets versoepelen, willen we de komende weken 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 aanmelden bij Hester (zie gegevens 
onderaan de nieuwsbrief)? 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:   
7 juli om 10.30 (aanmelden uiterlijk 5 juli),  
9 juli om 15.30 (aanmelden uiterlijk 7 juli) 
 
Kerk en corona 
Het ziet er naar uit dat we vanaf 19 juli weer met maximaal 30 mensen samen kunnen gaan 
vieren. In de volgende nieuwsbrieven komt er meer informatie over hoe dat dan veilig kan, 
waar u zich aan moet houden én hoe u zich kunt aanmelden voor de dienst.  
We willen de diensten dan waarschijnlijk ook weer vervroegen naar 10 uur. De livestream zal 
nog steeds een goede mogelijkheid blijven om thuis te dienst mee te vieren. 
 
Agenda 
12 juli  11.00 uur  online kerkdienst, ds H.J.J. Radstake, Rotterdam 
18 juli  middag  ontmoetingsmoment kinderen 
19 juli  10.00 uur  kerkdienst, ‘live’ en online, ds. Hester Radstake 
26 juli  10.00 uur  kerkdienst, ‘live’ en online, ds. Hester Radstake 
2 augustus 10.00 uur  kerkdienst, ‘live’ en online, dhr. Leen Stout 
 
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 


