
 
 

 
 
 

 
 
Algemeen 

Ook zondag kunnen er weer maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) in de kerkdienst 
aanwezig zijn. De dienst begint om 10.00 uur. 
 

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. 

De viering digitaal volgen is een veilig alternatief! www.kerkdienstmeebeleven.nu  
 

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! 

 
Extra nieuwsbrief 
Bij deze nieuwsbrief treft een tweede nieuwsbrief aan en die heeft als titel Advent en Kerst 

Elthetokerk Alblasserdam – Geef Licht! Ter lezing aanbevolen!! 
 
Bij de diensten – zondag 29 november 

Deze zondag gaat ds. Hester Radstake voor. In deze dienst op de Eerste Advent zal, in 
aangepaste vorm (zie de extra nieuwsbrief) het Avondmaal worden gevierd. 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 29 november” aan: 

• diaconie, ten behoeve van Vluchtelingenwerk Nederland 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 momenteel geen kerkblad verschijnt, 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 
--- 
 

Huwelijken 
--- 
 

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. 
  

 

 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/


 
Agenda 

  6 december:   kerkdienst ‘live en online’, ds. Rini Rikkert uit Dordrecht. Tweede Advent. 
13 december:   kerkdienst ‘live en online’, ds. Hester Radstake. Derde Advent. 
20 december:   kerkdienst ‘live en online’, Pastor mw. L. Kromhout uit Den Haag. Vierde Advent. 

 
Kopij nieuwsbrief 
Mocht u kopij willen aanleveren voor de volgende nieuwsbief, dan kan dat uiterlijk woensdag 2 

december 2020 tot 18.00 uur bij Cor Resseler (zie adres scriba). 
 
Ingezonden berichten, artikelen, gedichten etc. 

 
Kerstmarkt 2020 
 

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……..! U kunt deze 
nog tot en met 1 december 2020 bestellen bij: 

- Cokkie de Geus,  tel. 078-6732353 

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

 
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. 
 

Kerstgroen 
Onze bloemisten gaan op korte termijn aan de slag om de bestelde kerststukken etc. te maken. 
Daarvoor is het nodig dat genoeg (kerst)groen beschikbaar is. Zij doen dan ook een beroep op u 

om met de snoeischaar de tuin in te gaan (het bos mag natuurlijk ook) en  (rode)cornoeljetakken 
te knippen. U kunt het kerstgroen afleveren bij Leny Rosloot, Willem Marisstraat 13, 2951 SX  
Alblasserdam. 

 
Werkt u weer mee aan het slagen aan de actie Groen voor de kerstmarkt?? Wij zijn er u dankbaar 
voor!! 

 
Eltheto-taal 
U zult de regelmatige uitgave van ons blad Eltheto-taal de afgelopen bijna 9 maanden best wel 

gemist hebben. Weliswaar is daarvoor de wekelijkse nieuwsbrief in de plaats gekomen, maar dat 
heeft natuurlijk alles te maken met deze Coronatijd. Inmiddels is het voorstel gedaan om in de 
advents- en kerstperiode toch een “papieren” Eltheto-taal uit te geven. De redactie wil daar graag 

aan meewerken, maar het wordt wel korte termijnwerk om a) de benodigde kopij te verkrijgen en 
b) het mogelijk is om de uitgave gedrukt te krijgen. Het verzoek is nu om op zeer korte termijn 
kopij aan te leveren en wel voor 5 december aanstaande bij Coby Hartsuiker. Haar mailadres 

is c.hartsuiker@hetnet.nl. 
 
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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