
 
 

 
 
 

 
Jaargang 2: nr.1 

 

Algemeen 
In verband met de solidariteit met de samenleving en het zoveel mogelijk beperken van elk 
besmettingsrisico is besloten dat er geen gemeenteleden aanwezig kunnen/mogen zijn bij de 

diensten. 
Alle diensten zijn via www.kerkdienstmeebeleven.nu te volgen.  
Er is één uitzondering:  

- Als u thuis geen mogelijkheid hebt om digitaal mee te kijken, maar u wilt wel graag een 
kerkdienst bijwonen, kunt u zich aanmelden bij Cor Resseler voor de desbetreffende 
dienst (telefonisch via 0184-641769; e-mail:c.resseler@hccnet.nl). 

 
Bij de diensten – zondag 10 januari 2021 
In deze dienst gaat ds. R Philipp uit Den Haag voor. 

Organist is Coen van den Brom. 
 
Collecte 

Naast de twee potten die bij de ingang staan, blijven we digitaal collecteren (ook handig als u 
geen geld op zak heeft!)  
U kunt uw bijdragen overmaken met vermelding van “10 januari” aan: 

• diaconie, ten behoeve van Fonds Julia & Beatrijs 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 
We kunnen er niet zeker van zijn wanneer ons kerkblad weer regelmatig zal/kan verschijnen. Dat 
hangt echt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Daarom gaan we door met het per week 

vermelden van 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 
8 januari 2021: mw. C. Verloop – Bakker, Cornelis Smitstraat 57, 2951 AB  Alblasserdam, 80 jaar 
 

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. 
 
Agenda 2021 

17 januari:      kerkdienst ‘live en online’, ds. Hester Radstake. 
24 januari:     kerkdienst ‘live en online’, mw. M. Pieterse uit Krimpen aan den IJssel. 
31 januari:     kerkdienst ‘live en online’, ds. Hester Radstake. 

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

13 januari tot 20.00 uur bij Cor Resseler (zie adres scriba). 
  

 

 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
mailto:c.resseler@hccnet.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 
Reserveren zaal- 

ruimte Elthetokerk:  Margo v.d. Graaf, 06-30798178. 
Website:   www.elthetokerk.nl 
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