
 
 
 
 
 
 
 

Extra Nieuwsbrief 
 

Advent en Kerst Elthetokerk Alblasserdam – Geef licht! 

 

Adventsperiode: geef licht! 

We willen in deze donkere tijden een beetje licht geven aan de mensen om ons 
heen. Daarom roepen we iedereen op om elke adventsweek een kaars extra voor 

het raam te plaatsen. Dus in week 1 één kaars, in week 2 twee kaarsen etcetera. 
Waarschijnlijk doen ook andere kerken in Alblasserdam mee aan deze actie om 

wat licht te brengen bij de mensen om ons heen. 

Eerste advent, 29 november, ds. Hester Radstake, kinderkring, 
Avondmaal 

Op eerste advent willen we “coronaproof” Avondmaal met elkaar vieren. Peter 

Dekker heeft hiervoor mini-tafeltjes gemaakt die over de kerkbank heen passen. 
Op die tafeltjes komt voor iedereen apart brood en wijn (druivensap dit keer) te 
staan (volgens strikte hygiëneregels voorbereid). We vieren dit keer dus niet in 

een kring, want dan zijn er teveel loopbewegingen, maar op onze eigen plaatsen.  

Mocht u niet aanwezig zijn, maar digitaal meevieren, wordt u van harte 
uitgenodigd om ook iets klaar te zetten wat symbool staat voor het brood en de 

wijn en thuis, tegelijk met degenen in de kerk, mee te vieren en te delen. 

Tweede advent, 6 december, ds. Rini Rikkert 

Derde advent, 13 december, ds. Hester Radstake, kinderkring 

Vierde advent, 20 december, pastor mw. L. Kromhout 

 

KERST 

Omdat ook de Kerstdagen zo anders zullen zijn dan anders, hebben de predikanten 
van de Elthetokerk, Havenkerk en Ontmoetingskerk besloten de krachten te 

bundelen (na goedkeuring van de verschillende kerkenraden).  

We realiseren ons dat het niet is zoals we gewend zijn en dat het voor sommigen 
van u ook een gemis gaat zijn, of erg wennen aan dat het anders is, maar toch 

lijkt het ons goed het dit jaar zo te doen. Juist in deze tijd is het goed om niet alles 
los van elkaar te organiseren en te bedenken, maar om de verbondenheid met 

elkaar te benadrukken en op te zoeken.  

We willen één gezamenlijke Kerstnachtdienst verzorgen. Dit wordt een online 
dienst die te zien is via youtube (de link volgt in een latere nieuwsbrief en komt 
op de website te staan).  

 

 



Voor degenen zonder internet (maximaal dertig mensen) wordt deze dienst via het 

grote scherm uitgezonden in de Ontmoetingskerk op Kerstavond om 21 uur. 

Op Kerstmorgen houden we in elke kerk een dienst. Om tegemoet te komen aan 
de verschillende liturgische vormen die gewaardeerd worden binnen de drie 

kerkgemeente en om zoveel mogelijk mensen een kerstmorgendienst aan te 
bieden zullen we dit als volgt doen: 

In de Elthetokerk is een kerkdienst gericht op kinderen, voorganger ds. Hester 

Radstake. 

In de Havenkerk is een kerstmorgendienst met orgel en zanggroep, voorganger 
ds. Carol van Wieren. 

In de Ontmoetingskerk is een kerstmorgendienst met de muziekgroep, voorganger 

ds. Hans van Walsum. 

Alle drie de diensten worden ook online uitgezonden via de livestream van de 
desbetreffende kerk (of via youtube) en zijn later nog terug te kijken. De diensten 
zijn gericht op de kinderen en mensen thuis, maar in elke kerk is er plek voor 

maximaal dertig mensen, tenzij er nog een verruiming of beperking komt. U kunt 
dus kiezen voor één van de drie diensten, online of fysiek aanwezig (mits 

voldoende plek) 

U kunt in een latere nieuwsbrief lezen hoe u zich hiervoor op kunt geven.  

Ingezonden bericht: 

‘GEEF LICHT’ 

Op kerstavond 24 december a.s. willen we u oproepen tot: ‘GEEF LICHT’. We 
vragen u om een kaarsje om 18.00 uur aan te steken en buiten in uw voortuin of 

op uw stoep zichtbaar neer te zetten. U kunt het kaarsje in een glazen potje zetten 
of in een windlicht, gebruik uw eigen creativiteit. U mag uiteraard ook meerdere 

kaarsjes aansteken. 

Op kerstavond zingen we als Gospelkoor His Voice vaak in een kerkdienst. We 
vieren dan de geboorte van Jezus Christus, ons Licht in deze wereld. Vanwege 
Corona kan dit nu niet doorgaan, terwijl we juist nu allemaal (Christelijk of niet) 

behoefte hebben aan licht. Licht van Jezus Christus, maar zeker ook licht van 
elkaar. Weten dat we aan elkaar denken, dat we er voor elkaar willen zijn en dat 

we elkaar het licht gunnen. U kunt hier uw eigen invulling aan geven. 

Plaats dit kaarsje in uw tuin en zorg dat het brand van 18.00 tot 20.00 uur, zodat 
u licht geeft aan de mensen om u heen. 

We willen u daarnaast ook vragen; geef mensen om u heen een kaarsje en roep 

ze op om hetzelfde te doen. Geef licht en geef het door! 

We hopen op een prachtige lichtgevende kerstavond. Samen met elkaar! 

Maakt u ook een wandeling rond deze tijd in uw eigen wijk? 

Initiatiefnemer: Gospelkoor His Voice en hopelijk u! 

 
 


