
 

 

 

 

 
Alle kerkdiensten en de meeste andere activiteiten zullen tot nader orde worden 
afgelast in verband met de Corona-maatregelen, hieronder leest u wat er wel 

mogelijk is. 
 
Bij de diensten – zondag 12 juli 

 
Op zondagmorgen om 11 uur is er een aangepaste kerkdienst te volgen via 
www.kerkdienstmeebeleven.nu. Op zondag 12 juli gaat ds. H.J.J. Radstake uit Rotterdam voor. 
In de bijlage vindt u het liturgieblad. Organist is Coen van den Brom. 
 
Collecte 

Omdat we niet meer met elkaar samenkomen, collecteren we ook digitaal. U kunt uw 
bijdragen overmaken met vermelding van “zondag 12 juli” aan 
 

• diaconie, ten behoeve van Oxfam Novib, 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).  
 
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 Ernst Hartsuiker, gaan we proberen dat elke zondag voor u te regelen! 
 
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) 
 
12 juli  dhr. C.P.de Klerk, Van Eesterensingel 93, 2952 CJ Alblasserdam, 94 jaar 
12 juli  Roef Hakstege, Johan de Wittstraat 35, 2853 BG Alblasserdam, 4 jaar 
 
Extra actie 
Deze week heeft u via de mail of in uw brievenbus een brief ontvangen over een extra financiële 
actie in verband met de mindere inkomsten die we hebben door de corona-crisis. 
Over de opbrengst van de digitale collecten hebben we niet te klagen, maar bijvoorbeeld het 
niet doorgaan van de rommelmarkt geeft toch een “gat” in de begroting. We willen u hierbij 
nog even attenderen op deze brief en waarderen een extra gift zeer. 
 
Diaconale collecte 
De afgelopen elf weken hebben we digitaal gecollecteerd voor Wereldwijd strijden tegen 
Corona, van Kerk in Actie, zie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-

 



tegen-corona. Wij zijn heel blij u te kunnen melden dat dit digitale collecteren €734,50 
opgebracht heeft! U allen dank hiervoor. 
Vanaf vorige week collecteren we weer voor de doelen die we aan het begin van het jaar al 
vastgesteld hadden. Ook deze collecten zijn van harte bij u aanbevolen! 
 
Kerk en corona 
Vanaf 19 juli willen we weer met 30 gemeenteleden (en een aantal medewerkers) samen gaan 
vieren. Het is heel fijn dat dit weer kan, maar we zijn hierbij ook gebonden aan strikte regels 
én aan een aanmeldings-beleid. Er is een coördinatiecommissie die heel veel werk verzet heeft 
de afgelopen weken om een plan te maken voor onze gemeente waarop we zo veilig mogelijk 
weer naar de kerk kunnen. Zij zullen op zondagmorgen te herkennen zijn aan rode hesjes. U 
wordt verzocht hun aanwijzingen op te volgen. Er verschijnt begin volgende week een extra 
nieuwsbrief met algemene regels, aanmeldingsbeleid, etcetera. Ook op de website zal vanaf 
dan informatie hierover te vinden zijn.  
 
De diensten zullen natuurlijk ook nog steeds uitgezonden worden via de livestream.  
 
Kinderkring 
De afgelopen maanden was er natuurlijk geen kinderkring. Na de zomervakantie willen we 
proberen weer te starten met de kinderkring op de zondagen dat Hester voorgaat (zoals 
gebruikelijk was). We hebben hier alleen wel leiding voor nodig. Wie wil eens in de zoveel tijd 
een verhaal vertellen aan de kinderen, met hen in gesprek gaan, iets tekenen/knutselen/doen? 
We horen het graag! 
 
Agenda 
12 juli  11.00 uur  online kerkdienst, ds H.J.J. Radstake, Rotterdam 
18 juli  14.30 uur  ontmoetingsmoment kinderen 
19 juli  10.00 uur  kerkdienst, ‘live’ en online, ds. Hester Radstake 
21 juli  15.30 uur  ontmoetingsmoment volwassenen 
26 juli  10.00 uur  kerkdienst, ‘live’ en online, ds. Hester Radstake 
2 augustus 10.00 uur  kerkdienst, ‘live’ en online, dhr. Leen Stout, Alblasserdam 
9 augustus 10.00 uur  kerkdienst, ‘live’ en online, dhr. J.H.B de Waard, Papendrecht 
16 augustus 10.00 uur  kerkdienst, ‘live’ en online, mw. M. Nieuwenhuis-den Dulk 
23 augustus 10.00 uur  kerkdienst, ‘live’ en online, ds. M. Kwant, Alphen ad Rijn 
30 augustus 10.00 uur  kerkdienst, ‘live’ en online, ds. Hester Radstake 
 
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 
 

 

 

  

  


