
 
 

 
 
 

 
 
Ook zondag kunnen er weer maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) in de kerkdienst 

aanwezig zijn. De dienst begint om 10.00 uur. Dit is de gebruikelijke opening van de nieuwsbrief 
maar de ontwikkelingen rond het COVID 19-virus geven aanleiding met het volgende artikel te 
beginnen: 

 
Coronaregels 
 

Beste gemeenteleden, 
U heeft waarschijnlijk allemaal de persconferentie van afgelopen dinsdag gezien of gehoord, 

waarin de verzwaarde maatregelen voor de komende twee weken werden aangekondigd. 
Beperk reisbewegingen, kom zo weinig mogelijk samen, buiten én binnen in huis nog maar met 
twee personen (uit verschillende huishoudens). 

Over kerkdiensten is niets gezegd. Deze zouden dus gewoon – binnen alle regels – doorgang 
moeten kunnen vinden. Tegelijkertijd is onze regio één van de regio’s waar het helaas het 

slechtste gaat en hebben Alblasserdam en omgeving veel meer besmettingen per 100.000 
inwoners dan elders in het land. Zeer grote voorzichtigheid is dus geboden. 
Met Kerkenraad en Bestuur hebben we getwijfeld wat het juiste is om nu te doen. De komende 

twee weken meegaan met de verzwaarde maatregelen op andere maatschappelijke terreinen 
en de diensten digitaal aanbieden, of gewoon doorgaan zoals we deden. 

We willen uiteindelijk de vieringen wel laten doorgaan. Maar we vragen u nog meer dan 
voorheen dringend om uw eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen. Kom niet als u of een 
gezinslid klachten heeft passend bij Covid-19. Draag een mondkapje als u de kerk in-en uitgaat. 

We zingen niet als gemeente, enkel de vijf voorzangers. En: na afloop van de dienst gaan we 
zo snel mogelijk naar huis. (de afgelopen weken bleven we steeds langer op het plein staan 

praten – logisch, want de behoefte aan ontmoeting en contact is groot! – maar het mag en kan 
nu even echt niet). De viering digitaal volgen is een veilig alternatief! 
www.kerkdienstmeebeleven.nu  

 
Samenvattend nog even een herhaling van de regels: 

U kunt en mag aanwezig zijn met inachtneming van de corona-regels, dus: 
- bij het in- en uitgaan, dus loopbewegingen in de kerk mondkapjes dragen; 
- denk om warme kleding en sjaal; 

- na afloop van de dienst zo vlug mogelijk weg en niet meer napraten op het plein; 
- opvolgen van aanwijzingen door de COVID-commissie; 
- de liturgie die bij de nieuwsbrief is gevoegd en uw Liedboek meenemen. 

 
Het klinkt niet vriendelijk maar in deze tijd willen we toch graag (en u waarschijnlijk ook) geen 
onnodige risico’s lopen. Tot nu toe gaat het prima met het houden aan de regels, waarvoor onze 

dank en houden zo!! 
 
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! 
 

Bij de diensten – zondag 8 november 
Deze zondag gaat ds. Hester Radstake voor. Organist is Coen van den Brom. 
 

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 8 november” aan: 

 

 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/


• diaconie, ten behoeve van Dorcas 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. 

 

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. Deze week zijn er geen vermeldingen. 
 
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 
zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 
Agenda 
15 november:   kerkdienst ‘live’ en online, ds. R. Philipp, Den Haag 

22 november:   kerkdienst ‘live’ en online, ds. Hester Radstake. Deze dienst is de laatste zondag 
                       van het kerkelijk jaar en tevens de jaarlijkse gedachtenisdienst waarin wij de in dit 
                       kerkelijk jaar overleden gemeenteleden herdenken. 

29 november:   kerkdienst ‘live’ en online, ds. Hester Radstake. Op deze eerste Advent wordt ook  
                       het Avondmaal gevierd. 

 

 

Kopij nieuwsbrief 

Mocht u kopij willen aanleveren voor de volgende nieuwsbief, dan kan dat uiterlijk woensdag 11 
november 2020 tot 18.00 uur bij Cor Resseler (zie adres scriba). 
 

Ingezonden berichten, artikelen, gedichten etc. 
 
Geen Taizé-vesper 

De Taizé-vesper (stilteviering) op 8 november in de Elthetokerk gaat helaas NIET door. 

We hebben hiertoe als werkgroep besloten, om gevolg te geven aan de oproep van de regering 

om zoveel mogelijk thuis te blijven de komende weken. Dat lijkt ons verstandig nu de 

besmettingscijfers in de regio Zuid-Holland Zuid en met name ook in Alblasserdam tot de hoogste 

in het land behoren. Juist in deze hectische en onzekere periode zoeken we naar momenten van 

stilte en gebed, maar kunnen dat in de kerk niet doen zoals we dat gewend waren en gewenst 

hadden. Jezus zei: “Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, 

die in het verborgene is.” (Mt. 6:6) Die woorden lijken in deze tijd een heel andere lading te 

krijgen. De gemeenschap van Taizé laat ons zien dat daarbij in eenvoud grote kracht kan 

schuilen. Bijvoorbeeld in het lied “Blijf met Uw genade bij ons, Heer onze God. O, blijf met uw 

genade bij ons, licht in het duister.” Een gebed om stil te zeggen, in gedachten te zingen of om te 

beluisteren, juist nu. 

De getijdengebeden van de gemeenschap in Taizé zijn momenteel te bekijken of beluisteren via  

livestreams. 

De volgende stilteviering in Alblasserdam is (onder voorbehoud) gepland op zondag 13 december 
in De Haven om 17:00 uur. 

 
Namens de werkgroep, 
Coen van den Brom 

  

https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=255&lang=nl
https://www.youtube.com/watch?v=W82sGeAIzA0
https://www.taize.fr/nl_article28258.html


 
Kerstmarkt 2020 

 
In de laatste twee nieuwsbrieven is een tweetal artikelen gewijd aan de te maken kerstukken en 
deur- en raamhangers. U kunt deze nog steeds bestellen bij: 

- Cokkie de Geus,  tel. 078-6732353 

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

 
Vergeet u niet uw kerststukje te bestellen. U krijgt een mooi stukje voor op uw tafel of een fraaie 
deur- en raamhanger en het geeft de kerk ook weer een beetje extra inkomen……..! 

 
Henneke Torn heeft aangeboden om cakejes te bakken. Verpakt in een zakje van 6 stuks voor 
slechts € 1,50. Wilt u deze bestellen, neem dan contact op met Henneke Torn (tel. 6916535) of 

c.hartsuiker@hetnet.nl. 
 
Nog meer ideeën? De commissieleden horen het graag van u! 

 
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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