Jaargang 2: nr. 40

Algemeen

‘Geef elkaar de ruimte’
Nog even de van belang zijnde Coronamaatregelen:
- thuisblijven bij klachten, ook als u gevaccineerd bent;
- de kerk wordt op zaterdag en zondagmorgen goed geventileerd en een raampje blijft
open tijdens de dienst;
- U komt binnen via de hoofdingang (grote deur) en houdt uw jassen aan of bij u;
- In de kerk kunt u kiezen:
o
het middenvak heeft vrije zitplaatsen, we laten het aan uw eigen
verantwoordelijkheid en gevoel over hoe ver u van anderen af gaat zitten;
o
in het vak bij de schuifwand en het schuine vak voor het orgel liggen hartjes op
plekken op veilige afstand. Per hartje kan één huishouden plaats nemen.
- We vragen u na binnenkomst ergens een plek te zoeken en niet meer rond te lopen in de
kerk;
- na de dienst kunt u via de deur naar de hal (langs het geluid) naar buiten. Houd hierbij
rekening met elkaar en gepaste afstand van elkaar en blijf niet in de kerk met elkaar
staan praten. Bij de uitgang staat een tafel met potten voor het collectegeld en daar kunt
u de predikant groeten.
- U heeft dan de keuze:
a of u gaat via de buitendeur naar huis
- b. of u komt in de grote zaal koffie drinken. U neemt plaats aan één van de tafels en
koffie
en thee wordt bij u langsgebracht;
- we verzoeken u vriendelijk om niet teveel rond te gaan lopen, gepaste afstand te bewaren
en rekening te houden met elkaar.
Zondag 17 oktober 2021 wordt de dienst geleid door ds. mw. Annemike van der
Meiden uit Amsterdam
De dienst wordt om 10 uur ook live uitgezonden via 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.
Het kan mooi zijn om van tevoren een liedboek klaar te leggen en een kaars neer te zetten.
Aan het begin van de dienst steken we een kaars aan in verbondenheid met elkaar.
Als u zondag tijdens de dienst aanwezig bent, wilt u dan zelf uw liedboek en de liturgie
meenemen?
Kinderkring
Zondag is er geen kinderkring.
Collecte
U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 17 oktober aan:
1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:
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NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk.
De collecteopbrengst is bestemd voor de Voedselbank, dit in het kader van de
Wereldvoedseldag;
2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:
NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.
Na de dienst kunt u uw collectegeld en collectebonnen deponeren in de twee potten die bij de
uitgang in de hal staan.
Aanvragen voorbede
Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij Hester Radstake en/of Cor
Resseler. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur.
Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.
Agenda 2021
24 oktober 2021:
mw. ds. Rini Rikkert uit Dordrecht.
31 oktober 2021:
mw. ds. Hester Radstake.
4 november 2021: algemene ledenvergadering VVP en gemeenteavond (informatie volgt).
Aanleveren kopij voor Eltheto-taal
Voor het komende Kerstnummer van Eltheto-taal kunt u weer kopij aanleveren bij de redactie
van Eltheto-taal. De uiterste aanleverdatum van kopij is 29 oktober 2021. Wilt u hiermee
rekening houden?
Omzien naar elkaar – gemeente onderling
Zolang ons kerkblad Eltheto-taal niet regelmatig verschijnt, worden in de nieuwsbrieven
verjaardagen (80plus) en huwelijks(verjaar)dagen opgenomen. Als u dit niet op prijs stelt, kunt
u dit kenbaar maken bij onze scriba Cor Resseler.
Verjaardagen
19 oktober 2021: mw. A.H. de Klerk-Labrijn, Lijsterweg 27/234, 3362 BB Sliedrecht, 94 jaar.
22 oktober 2021: mw. N.J. Dieckmann, Pieter de Hoochplaats 264, 2951 SM Alblasserdam,
81 jaar.
23 oktober 2021: mw. A.J. Visser – Maas, Waddenzeelaan 2, Het Koraal kamer 133,
5628 HB Eindhoven, 94 jaar.
Huwelijken
23 oktober 2021: dhr. en mw. F. Hartog/Lavooi, Kraanbaan 32, 2951 JG Alblasserdam,
52 jaar.
Overlijden
Op vrijdag 8 oktober 2021 is op 80-jarige leeftijd onze oud-predikante mw. ds. Geertrude
(Luut) Marian van Wijk overleden. Zij was na een val, waarbij zij haar heup brak, opgenomen
in het ziekenhuis waar complicaties optraden. Op 1 mei 1979 werd zij in onze gemeente
beroepen en drie maanden later bevestigd. Op 17 december 2000 is zij met emeritaat gegaan
en nadien verhuisd naar Culemborg. De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 16
oktober 2021, 11.00 uur op de Natuurbegraafplaats Heidepol, Harderwijkerweg 37 te Arnhem.
Reacties kunt u sturen naar het correspondentieadres: Familie mw. ds. G.M. van Wijk p/a
Daniël Stalpertstraat 22hs, 1072 XG Amsterdam.
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V.V.P.
Vrijzinnige Ontmoetingsdag 6 november 2021:
In de vorige nieuwsbrieven hebt u al informatie gelezen over de Vrijzinnige Ontmoetingsdag op
zaterdag 6 november 2021. Bij Peter Dekker kunt meer inlichtingen inwinnen.
Bereikbaarheid
Predikant:
Pastorale zaken:
Diaconale zaken:
Scriba:
Reserveren zaalruimte
Elthetokerk:
Website:
Eindredactie Nieuwsbrief:

Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909
radstake@elthetokerk.nl
Gerda Vaartjes, 06 40574756, gerdavaartjes@msn.com
Els Beugelink, 06-22697732, diaconie@elthetokerk.nl
Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl
Margo v.d. Graaf, 6914435
www.elthetokerk.nl
Cor Resseler
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