
 
 
 
 
 
 
 

Ook de komende zondagen komen we – met de nodige regels en 
voorwaarden – met ongeveer 30 mensen samen in de kerk. De kerkdienst 

begint gewoon om 10.00 uur!! en is ook te volgen via 
www.kerkdienstmeebeleven.nu 
 

Bij de diensten – zondag 20 september 
Aanstaande zondag gaat mw. ds. Annemike van der Meiden uit Amsterdam voor. 

Organist is Ad Schinkelshoek. 

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. 
 
Collecte 

In de kerk staan bij de uitgang twee potten waarin u uw collectegeld/bonnen 
kunt deponeren. 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 20 september” 
aan: 

 
• diaconie, ten behoeve van het eigen diaconale werk op het 

rekeningnummer van de diaconie:  
NL61 INGB 0006475321 t.n.v. Diaconie Elthetokerk; 

 

• algemene 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). 
 

Omzien naar elkaar – gemeente onderling 
Nu er voorlopig geen kerkblad zal verschijnen, vermelden we vanaf nu per week 
(of twee weken) de jarigen (80plus en kind) en huwelijksjubilea zoals die anders 

in Eltheto-taal zouden staan. Als u dit niet wilt, kunt u dit kenbaar maken. 
 

Verjaardag 
21 sept: Zoë Fisic, Frans Halsstraat 103, 3351 VD Papendrecht, 12 jaar 
21 sept: mw. A. Krijnen-Dupain, Noachstraat 14, 2951 AG, Alblasserdam, 84 jaar 

 
Huwelijken 

24 sept.: Dhr. en Mevr. Verloop-Bakker, Cornelis Smitstraat 57,  
     2951 AB Alblasserdam, 56 jaar 

26 sept.: Dhr. en Mevr. Luksen-Bredius, Zeelt 126, 2954 BK Alblasserdam, 51 jaar 

 

 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/


 

 
Agenda 

27 september: kerkdienst ‘live’ en online, mw. ds. Hester Radstake 
  4 oktober:     kerkdienst ‘live’ en online, ds. P.A. Wilbrink, Delft 
 

Kopij nieuwsbrief 
Mocht u kopij willen aanleveren voor de volgende nieuwsbief, dan kan dat uiterlijk 

woensdag 23 september bij Cor Resseler (zie adres scriba). 
 

Terugblik op de startzondag 

Zaterdag 12 september, alles is voorbereid voor de dienst van morgen. Maar hmm, 

wat voel ik toch in mijn keel. En waarom begin ik licht te snotteren en te hoesten. 

Oh, ook nog licht verhoging. Nee, toch! Coen en Janna waren ook al verkouden 

geweest (een gewone verkoudheid had de negatieve coronatest bij Coen 

uitgewezen). Maar oh nee. Ik kan niet hoestend en proestend voor in de kerk gaan 

staan als we iedereen zeggen thuis te blijven met klachten…  

Toch de GGD maar gebeld, ja mevrouw u moet testen, plaats is er pas maandag 

en dan ook nog in Schiedam, dichterbij duurt het nog langer.  

Vervolgens gaat alles rollen. Appen met Heleen (met wie ik een deel van de dienst 

had voorbereid), bellen naar Cor (we hebben een klein probleem), nog meer 

appjes, telefoontje naar Leen Stout, zou je alsjeblieft? Na een bevestigend 

antwoord, de laatste ‘aanwijzingen’ voor de dienst op papier zetten, alles mailen, 

het een en ander nog even bespreken en dat was het dan… voor mij.  

Het klinkt allemaal heel nuchter, maar natuurlijk baalde ik er enorm van. Dan zet 

je een alternatieve startzondag in elkaar, probeert er een goed geheel van te 

maken met thema, teksten, post van gemeenteleden, stoepkrijt-actie door de 

kinderen, traktatie na afloop… en dan kan je het zelf niet doen!Zondagmorgen zat 

ik voor de televisie onze 

kerkdienst te bekijken. Wat blij 

was ik dat Leen het zo goed 

overnam, wat fijn dat Heleen 

van alles oppakte. Wat lazen 

Julia, Sabine en Jochem mooi! 

Wat een leuke foto’s kreeg ik 

via de app van de kinderen en 

hun stoepkrijt. Wat een lieve 

mailtjes en berichten van 

gemeenteleden na afloop. En 

wat was het cakeje van de 

Blomhoeve een succes!!  

Het kerkelijk jaar is begonnen. 

Anders dan anders zal het zijn. 

Maar laten we proberen moed 

te houden, lief te hebben en te 

vertrouwen. En elkaar niet uit 

het oog te verliezen: zonder 

ontmoeting, toch verbonden. 



Overigens: mijn testuitslag is negatief, dus dat betekent geen corona! 

 

Hester Radstake 

 

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, 06-17912536 c.resseler@hccnet.nl 
Huur Elthetokerk:  Margo de Graaf, 06-30798178. 

www.elthetokerk.nl 
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