
 
 

 
 
 

 
 
Ook zondag kunnen er weer maximaal 30 mensen in de kerkdienst die om 10.00 uur begint 

aanwezig zijn met inachtneming van de corona-regels. Ook is de dienst te volgen via: 
www.kerkdienstmeebeleven.nu 
 

Bij de diensten – zondag 25 oktober 
Deze zondag gaat drs. H. de Boer uit Barneveld voor. Organist is Cor Resseler. Let op: 
Zondag aanstaande gaat de wintertijd in en wordt de klok 1 uur teruggezet. 

 
Als u naar de kerk komt, neemt u dan de liturgie en het blad met de liedteksten mee. 
 

Anders 
In verband met de aangescherpte maatregelen voor kerken (van dinsdag 12 oktober) mogen er 30 
mensen in de kerk aanwezig zijn (exclusief de medewerkers),en mogen er maximaal 5 mensen 

zingen (deze twee dingen waren bij ons al zo) én wordt er dringend geadviseerd om bij 
loopbewegingen mondkapjes te dragen (mag af als men zit). Kerkenraad en Bestuur en de 

medewerkers van de Covid-19 commissie, zullen dit in elk geval doen. 
 
Denkt u zondag aan de warme kleding en de sjaal? 

 
Collecte 
In de kerk staan bij de uitgang twee potten waarin u uw collectegeld/bonnen kunt deponeren. 

Ook blijven we nog steeds digitaal collecteren (ook handig als u geen geld op zak heeft!)  
U kunt uw bijdragen overmaken met vermelding van “zondag 25 oktober” aan: 

• diaconie, ten behoeve van het Armoedefonds 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). 
 

Aan- en afmelden aanwezigheid kerkdienst 
Denkt u om de tijdige aan- en afmelding bij de scriba voor de aanwezigheid bij de kerkdienst? Dank 
u wel! 

 
Omzien naar elkaar – gemeente onderling 
Nu er voorlopig geen kerkblad zal verschijnen, vermelden we 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. 
 

Verjaardagen  
2 november: Dhr. D. Bakker, Cortgene 79, 2951 EB  Alblasserdam, 87 jaar 
Huwelijken 

2 november: Dhr. en Mw. Sörensen-Faase, Tooropstraat 7, 2951 SE  Alblasserdam, 
           55 jaar 
 

Aanvragen voorbede 
Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij scriba Cor Resseler (zie adres 
scriba). Dit kan tot uiterlijk donderdagochtend 12.00 uur. Uw verzoek zal dan op de eerstvolgende 

de zondag in de gebeden worden meegenomen. 
 

 

 

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


 
Agenda 

  1 november: kerkdienst ‘live’ en online, ds. Hester Radstake 
  8 november: kerkdienst ‘live’ en online, ds. Hester Radstake 
15 november: kerkdienst ‘live’ en online, ds. R. Philipp, Den Haag 

 
Kopij nieuwsbrief 
Mocht u kopij willen aanleveren voor de volgende nieuwsbief, dan kan dat uiterlijk woensdag 28 

oktober 2020 bij Cor Resseler (zie adres scriba). 
 
Ingezonden berichten, artikelen, gedichten etc. 

Wij ontvingen de afgelopen week de volgende “ingezonden post”: 
 

DOORDOUWERS. 

De afgelopen tijd kwam ik doordeweeks regelmatig onverwacht even in de kerk. Steeds zag ik daar 

toch Ton en/of Ep weer aan het werk. Tsja, zegt Ep, we zijn de laatste tijd maar samen aan het werk, 

Aart zit zich thuis te verbijten, het gaat even niet zo lekker met hem. Eerder was het Hester die al wat 

vertelde over de vorderingen van de stichting met de verbouwing van de toiletgroep. 

Vanmorgen moest ik samen met Evert ook weer even in de kerk zijn en jawel hoor, ik was nog niet 

uitgestapt of Ep roept al: ”willen jullie koffie?” Na gedaan te hebben wat we moesten doen zijn we toch 

maar even op de koffie afgegaan en als je daar dan coronaproof zit is het toch weer mooi als je het 

enthousiasme van deze mannen proeft. Verteld wordt hoe ze uiteindelijk een wasbakje hebben kunnen 

scoren voor maar €15,-- all inn. Een ander wasbakje was volgens mij geheel gratis. Gereedschap van 

goede kwaliteit wat gekocht wordt voor bodemprijzen. Geweldig als je kijkt naar de vorderingen. “Het 

is nu bijna klaar” riepen Ton en Ep vanmorgen. Dan nog schilderen. Leuk om dan Evert weer te horen 

zeggen: “Je zegt het maar hoor….dan kom ik helpen.” We hebben het kerkblad even ingeruild voor een 

nieuwsbrief, maar dit wilde ik toch even kwijt. 

Fijn dat we nog een stel van deze enthousiaste mensen onder ons hebben.  

Inmiddels, (we zijn een paar dagen verder) had ik Ton aan de telefoon die zei: ”Ik ben nog even in de 

kerk, we zijn aan het vieren dat de vloertegels er in liggen”. 

Peter Dekker 

 

 

  

Hier wordt hard gewerkt en dat al weken 

lang……..Geweldig!! 



Kerstmarkt 2020 
 

Dat hadden wij graag boven dit stukje willen zetten, maar dat is niet zo eenvoudig in deze tijd. Bij 

elkaar komen in deze coronatijd mag niet, dus ook geen kerstmarkt. 
 
Dat dit niet alleen jammer is voor onze leden, maar ook voor de penningmeester, kan iedereen 

begrijpen. Daar hebben wij als Marktcommissie iets op gevonden. Iedereen wil met kerst graag 
iets moois op tafel hebben staan en onze kerststukken zijn daardoor heel geliefd. 
 

De trouwe bloemisten hebben samen besloten om kerststukken te maken die u van tevoren kunt 
bestellen. U kunt opgeven hoe duur uw stuk mag zijn, beginnend bij  
€ 10,00 oplopend tot € 25,00. U kunt aangeven naar welke kleur uw voorkeur uitgaat of u iets in 

het rond of langwerpig wilt. Ook worden er deurhangers gemaakt (vanaf € 20,00). 
 
Bestellen moet het liefst vὸὸr 25 november maar uiterlijk 1 december. Dit kan door te mailen 

naar Coby Hartsuiker c.hartsuiker@hetnet.nl of te bellen naar 0184-682291. 
 

Ophalen kan vanaf 11 december (de datum die onder andere omstandigheden de dag van de 
markt zou zijn). U krijgt dan van ons een tijdstip op, zodat we niet alle ophalers tegelijk in de kerk 
hebben (iets wat ook niet is toegestaan). 

 
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij één van de volgende commissieleden: 

- Cokkie de Geus,  tel. 078-6732353 

- Coby Hartsuiker,   tel. 0184-682291 
- Ria van Houwelingen,  tel. 078-6917925 
- Lenie Rosloot,   tel. 078-6915771 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Om vast in de “bestelstemming” te komen……………” 

 

 
 
 

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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