
 

 

 

 

Beste gemeenteleden en andere belangstellenden, 
 
in deze extra nieuwbrief ontvangt u alle belangrijke informatie over de kerkdiensten van de 
komende periode. Vanaf 19 juli kunnen we weer samenkomen met 30 mensen (en wat 
medewerkers). Het is fijn dat dit kan, maar er gelden wel een aantal regels waar eenieder zich 
aan zal moeten houden, wil het op een veilige, corona-proof, manier kunnen. 
 
Wij verzoeken u dus ook alle informatie heel erg goed door te lezen. Voor het uitgebreide 
gebruiksplan van de Elthetokerk in Coronatijd en het uitgebreide preventieplan verwijzen we u 
naar de website.  
 
Algemene huisregels Elthetokerk 

● Kom niet binnen als u of uw directe gezinsleden verkoudheidsklachten of -

symptomen hebben. 

● Houd 1,5 meter afstand. 

● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren (herkenbaar aan rode hesjes) 

● Reinig uw handen bij binnenkomst met desinfectiemiddel. 

● Helaas kunt u niet bij het tafeltje een kaarsje aansteken in verband met de looproutes. 

Wel is er de mogelijkheid bij binnenkomst een kaarsje aan te steken en op de schaal te 

leggen. De coördinatoren brengen voor de dienst de schaal met kaarsjes naar het 

tafeltje. 

● Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog en gebruik een papieren zakdoek. 

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.  

● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

● Er worden geen liedboeken uit de kerk gebruikt, wilt u uw eigen liedboek meenemen 

● Er worden geen kussens uit de kerk gebruikt, als u behoefte heeft aan een kussen wilt 

u dat dan zelf meenemen en ook weer mee naar huis nemen na de dienst. 

● Na afloop van de dienst kan er helaas geen ontmoeting en consumptie zijn. 

● Het bezoek aan het toilet in de kerk proberen we tot een minimum beperken. 

● Wij verzoeken u na de bijeenkomst direct de kerk en het kerkplein te verlaten. 

 
Aanmeldbeleid 
U kunt alleen naar de kerk komen als u zich van te voren heeft aangemeld bij de scriba, Cor 
Resseler: c.resseler@hccnet.nl of 0184 641769. Wij verzoeken u dit voor donderdagavond te 
doen. Cor geeft de lijst met namen door aan de coördinatie-commissie. Er kunnen 30 
gemeenteleden per zondag terecht. Vier plaatsen worden gereserveerd voor eventuele 
onvoorziene gasten. Indien zich meer dan 30 gemeenteleden aanmelden komen de personen 
31,32 etc op een lijst te staan en zijn zij als eerste aan de beurt als iemand uitvalt of bij de 
volgende dienst. De lijst met aanwezigen wordt een aantal weken bewaard en is op te vragen 
bij een eventuele corona-besmetting voor het GGD-contactonderzoek. 
Mocht u na opgave verkoudheidsklachten krijgen of vanwege een andere reden toch niet 
kunnen, meld u dan alstublieft af bij Cor. 
Kinderen mogen meekomen. Er is in de zomerperiode (zoals elk jaar) geen kinderkring. Wel is 
er de mogelijkheid tot crèche voor de jongere kinderen.  
 
Gang van zaken 
Als u naar de kerk komt, wordt u ten allen tijde verzocht de 1.5 meter te bewaren, dus ook bij 
het uitstappen uit geparkeerde auto’s. We gebruiken de hoofdingang (grote deuren) voor 
binnengaan en uitgaan van de kerk. Eén van de coördinatoren heet u welkom en vraagt u naar 

 



gezondheidsklachten. U kunt daarna doorlopen, uw handen desinfecteren bij de statafel, 
eventueel een kaarsje aansteken en op de schaal zetten en vervolgens wordt u naar een plaats 
gewezen. Deze plaats staat vast en kan anders zijn dan u gewend bent. Hierover kunnen we 
helaas niet in discussie gaan. (het heeft te maken met de juiste indeling van de kerk met 
betrekking tot de verplichte afstand van elkaar). 
 
In de dienst mag er helaas niet gezongen worden. De teksten meelezen, of met de mond dicht 
meeneurieën mag wel. Er zullen elke week 4-5 mensen vanaf het podium de liederen zingen. 
Het gezongen ‘amen’ vervangen we de komende tijd door een gezamenlijk gesproken ‘amen.’ 
Denkt u eraan uw eigen liedboek mee te nemen én de liturgie die wekelijks met de reguliere 
nieuwsbrief meegestuurd wordt te printen en mee te nemen (of digitaal te bekijken tijdens de 
dienst).  
 
Tijdens de dienst kunt u niet gaan lopen, tenzij er een noodsituatie ontstaat.  
 
Na de dienst verlaten predikant en ouderling de kerk via het brede pad. Bij de uitgang zal de 
predikant staan en kunt u haar of hem groeten (zonder handdruk). Eenmaal buiten wordt u 
verzocht zo spoedig mogelijk het plein weer te verlaten. 
 
Tot slot 
We zijn ons er natuurlijk heel erg van bewust dat dit niet het kerk-zijn van voor 15 maart is. 
Samenzang en ontmoeting vooraf en na afloop zijn heel belangrijke onderdelen van 
kerkgemeenschap zijn en dit zal ook erg gemist gaan worden. Maar helaas is dat voorlopig nog 
niet veilig genoeg. We willen ten alle tijden besmetting met Covid19 voorkomen in onze 
Elthetokerk!  
 
We hopen dat door op deze manier weer meer mensen samen te laten komen, we toch in een 
behoefte van samen-vieren voorzien.  
 
Naast de ‘live-‘diensten blijft er altijd de mogelijkheid om via www.kerkdienstmeebeleven.nu 
de kerkdienst online te volgen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Kerkenraad en Bestuur Elthetokerk Alblasserdam 
 
 
 
 
 
Agenda diensten komende periode  

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, 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 
 
 
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 


