
 

 

 

 

 
Vanaf deze zondag komen we weer – met de nodige regels en voorwaarden – met 
ongeveer 30 mensen samen in de kerk. De kerkdienst begint weer gewoon om 10.00 

uur!! 
 
Bij de diensten – zondag 19 juli 

 
Op zondagmorgen 19 juli om 10 uur gaat ds. Hester Radstake voor. Organist is Cor Resseler. 
Deze zondag gaan we voor het eerst sinds 8 maart weer met meer dan een handjevol mensen 
samenkomen. Voor de gang van zaken, regels en voorwaarden verwijzen we naar de extra 
nieuwsbrief van 14 juli.  
 
Tot donderdagavond kunt u zich aanmelden bij de scriba Cor Resseler (gegevens zie onderaan 
deze nieuwsbrief) 
 
Als u naar de kerk komt, neemt u dan uw eigen liedboek mee (voor het meelezen van de 
liederen) en het liturgieblad dat u kunt vinden in de bijlage? 
 
De kerkdienst is ook te volgen via www.kerkdienstmeebeleven.nu.  
 
Collecte 

In de kerk staan bij de uitgang twee schalen mocht u uw collectegeld/bonnen daar willen 
geven.  Maar omdat niet iedereen tegelijk in de kerk kan zijn, blijven we ook nog steeds 
digitaal collecteren (ook handig als u geen geld op zak heeft!)  
U kunt uw bijdragen overmaken met vermelding van “zondag 19 juli” aan: 
 

• diaconie, ten behoeve van de Rudolphstichting, 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 10 uur zondagmorgen 
kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan).  
 
Volgende week zondag, 26 juli, gaat ds. Hester Radstake voor.  
U kunt zich aanmelden voor deze dienst door voor vrijdagmiddag 24 juli contact op te nemen 
met Cor Resseler via c.resseler@hccnet.nl of 06 17912536 
 
Wilt u ook eens in de zoveel weken meezingen op één van de vier plekken op het podium, 
kunt u zich eveneens aanmelden bij Cor Resseler. 
 
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. 
 
Deze week zijn er geen jarigen of huwelijksjubilea. 
 

 



Kerk en corona - ontmoetingsmomenten 
Ondertussen hebben we één ontmoetingsmoment gehad met 6 mensen. Dat was een gezellig 
samenzijn op afstand. De komende weken willen we nog een ontmoetingsmoment plannen, 
namelijk op 28 juli om 15.30uur. Als u wilt komen, wilt u zich dan uiterlijk 26 juli aanmelden 
bij Hester?  
 
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 

18 juli  14.30 uur  ontmoetingsmoment kinderen 
19 juli  10.00 uur  kerkdienst, ‘live’ en online, ds. Hester Radstake 
28 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 
 

 

 

  

  


