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Jaargang 2: nr. 48 
 

Algemeen 

 

Corona-maatregelen 

 
Door het aanscherpen van de voorschriften betekent dit voor de kerkdiensten het volgende: 

- U blijft thuis bij klachten, ook als u gevaccineerd bent. 

- U komt binnen via de hoofdingang (grote deur), houdt uw jassen bij u en draagt een mondkapje 

tijdens de bewegingen. 

- Houd bij het gaan zitten rekening met elkaar en ga niet zomaar rondlopen in de kerk!! 

- Het koffiedrinken kan niet plaatsvinden omdat we daar de 1.5 meter niet kunnen garanderen  

- We gebruiken voor het naar buiten gaan weer de hoofdingang. 

Kanttekening: er wordt voorlopig nog geen aanmeldplicht ingevoerd. Eventuele invoering daarvan 

hangt af van het aantal deelnemers aan de kerkdiensten en de maatregelen die in het kader van de 

corona worden genomen. 

 

Kerkdiensten (algemeen) 

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? 

 

Kerkdienst Zondag 12 december ds. Hester Radstake 

Deze zondag is het derde advent, zondag gaudete, verheugt u. Op deze zondag lezen we over de 

ontmoeting tussen Maria en Elisabeth uit Lucas 1. We vieren ook de Maaltijd van de Heer. Een vreugdevol 

gebeuren, waarbij we verbonden mogen zijn met Hem en met elkaar. We zingen nogmaals het lied ‘In 

de harten van de mensen’ dat ds. Klijnsma vorige week ook liet zingen! 

We vieren het Avondmaal op de eigen plekken met de door Peter Dekker gemaakte tafeltjes. Als u thuis 

met ons meeviert, nodigen we u uit om iets van brood en wijn (of cracker en sap) klaar te zetten en 

thuis mee te vieren.  

 

Kinderkring 

De komende zondagen 12 december en 25 december zal er geen kinderkring zijn. We hebben dit 

besloten omdat de besmettingen ook onder kinderen hard rondgaan en tijdens de kinderkring afstand 

houden van de leiding geen doen is. De kinderen zijn natuurlijk wel welkom tijdens de kerkdienst, gewoon 

in de banken op afstand van andere huishoudens. Er zal wat te kleuren/puzzelen klaar liggen. Mocht het 

tijdens de dienst niet gaan, gaat één van de (groot)ouders met het kind naar buiten of naar de zaal. Het 

is jammer, maar even niet anders.  

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 12 december aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:  

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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De collecteopbrengst is bestemd voor Kerk in Actie: BD Nederland een stabiel huis voor 

kinderen; 

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 

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 

19 december 2021: mw. ds. M. Kwant uit Alphen aan den Rijn. 

 

Stilteviering in de Elthetokerk 

Op 12 december om 16:00 (!) uur is er een Taizé-stilteviering in de Ontmoetingskerk van 

wijkgemeente De Brug (Blokweerweg , Alblasserdam). 

 

Het is een korte viering van  meditatieve liederen, gebeden, een gedeelte uit de bijbel,  ruimte voor 

verstilling en een zegenwens. 

 

Iedereen is van harte welkom! We zullen rekening houden met de geldende corona-maatregelen en in  

ieder geval de 1,5 meter respecteren. Ook wordt gevraagd om de liederen op ingetogen wijze en zacht 

te zingen.  Vanwege de lockdown vanaf 17.00 uur zal de viering om 16.00 uur worden gehouden. 

 

Alvast een vooraankondiging over de diensten rond Kerst 

Door de geldende Covid19 maatregelen kunnen de Kerstdiensten ook dit jaar niet, zoals we het gewend 

zijn, doorgaan. De Kliederkerk-Kerst op 19 december en de Kerstzangdienst op 22 december zullen 

eveneens niet doorgaan. 

Voor de anderen diensten hebben we de volgende alternatieven bedacht: 

• Op kerstnacht 24 december kunt u via een youtubelink een Kerstnachtviering thuis meevieren.  

Deze dienst is voorbereid door ds. Hans van Walsum van Wijkgemeente De Brug en ds. Hester 

Radstake van de Elthetokerk. Muzikale medewerking wordt (waarschijnlijk) verleend door 

organist Adriaan Arkeraats, trompettist en zangers.  

 

Mocht u geen mogelijkheid hebben een viering thuis online mee te vieren, maar u wilt toch ’s 

avonds de dienst meevieren, neemt u dan even contact op, dan proberen we u te koppelen aan 

een ander gemeentelid waar u thuis welkom bent. 

 

Mocht op 14 december blijken dat de avondlockdown vervalt, dan wordt deze gezamenlijk 

voorbereidde dienst fysiek gehouden in de Ontmoetingskerk met plekken voor aanwezigen op 1.5 

meter afstand. In de volgende nieuwsbrief leest u het definitieve besluit. 

 

• De kinderen nemen samen met dominee Hester al eerder in een lege kerk de kinderkerstviering 

op. U krijgt een youtubelink waardoor u thuis het kinderkerstfeest kunt bekijken en meevieren! 

 

• Op kerstmorgen is er om 10 uur een korte kerstmorgendienst (dus zonder kinderkerstspel). 

Voor deze viering gelden de dan geldende covid-regels.  

 

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. 
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Verjaardagen 

14 december 2021: dhr. A.J. Rosloot, Willem Marisstraat 13, 2951 SX  Alblasserdam, 80 jaar. 

16 december 2021: mw. L.H. Uitermarkt – Verbrugge, Zeelt 124, 2954 BK  Alblasserdam, 82 jaar. 

 

Huwelijken 

16 december 2021: dhr. en mw. P. van den Berg, Kerklaan 1, 2959 BR  Streefkerk, 56 jaar. 

18 december 2021: dhr. en mw. N.J. Jongebreur/v.d. Boogert, Bilderdijkstraat 54, 2951 TD  

                             Alblasserdam, 52 jaar. 

 

VVP 

Geen mededelingen. 

 

Mededelingen en oproepen 

 
    Zorgen om de autodienst! 

 

 

U hebt het in de nieuwsbrief van vorige week al kunnen lezen: twee mensen 

stoppen met de autodienst, met ingang van 2022. We blijven dan met een 

veel te kleine bezetting over. 

De autodienst is een extra service, zodat we mensen die slecht ter been zijn 

of gewoon anders niet de mogelijkheid hebben om naar de Kerk te komen, 

op te halen voor onze diensten. Als er geen nieuwe chauffeurs bij komen 

dreigt deze service te verdwijnen. Dat wilt u toch ook niet? Als we meer 

chauffeurs hebben, is ook het aantal beurten minder. 

Daarom doe ik een OPROEP! Bent u in het bezit van een auto en wilt u meehelpen de autodienst in stand 

te houden? Neem dan even contact met mij op. 

 

Peter Dekker 

078-6158666 of 06-37238112 

 

 

 

 

Extra acties van de kinderen 

De kinderen van de kinderkring zijn heel erg goed bezig om van hun gekregen 2 euro meer geld te 

maken. Er zijn heel veel kaarten geknutseld en verkocht, er worden klusjes gedaan, er zijn glutenvrije 

kruidnoten gebakken!  

Hieronder een aankondiging van de actie van Jochem: 

Op zondag 12 december na de kerkdienst zal ik een kort orgelconcertje geven 

met een aantal kerstliedjes en andere muziek. De toegang is gratis, maar ik vraag 

na afloop een vrijwillige bijdrage voor het concert (opbrengst is dus voor de actie 

voor de kerk). Komt u ook?  

Kijkt u via de livestream mee kunt u na het orgelspel na de zegen blijven kijken 

en zo mijn concert meeluisteren. Wilt u iets overmaken, stuur dan een berichtje 

naar mama of papa.  

Tot zondag! Groetjes Jochem 

 

 

 

 

Lezersbijdragen 

 

Ik ontving van Bep van Veenendaal een tijdje geleden een “oppeppertje” en die wil ik u niet onthouden: 

 

 

ACTIES  ACTIES  ACTIES 
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De boeken staan op een lange rij 

daar tussendoor vliegt een jonge bij. 

hij is op zoek naar wijze informatie 

niet alleen zichzelf maar ook voor de volgende generatie 

hij weet namelijk niet precies hoe het moet 

het bijtje rommelt wel, maar het is niet goed 

hij vliegt van boek naar boek 

en is duidelijk naar iets op zoek 

ineens blijft hij even hangen in de lucht 

kijkt naar de titels en slaakt een diepe zucht 

zo gaat zijn dag voorbij 

met al die boeken op een rij 

hij vindt er niet één die antwoord geeft 

en dat is waar hij zo’n behoefte aan heeft 

net als hij besluit om weg te gaan 

ziet hij ineens zijn boekje staan 

eindelijk kan hij nu weer door met zijn leven 

dit boek zal alle antwoorden geven 

opgetogen vliegt hij terug naar zijn woning 

met in zijn rugzak de titel: ‘Hoe maak ik honing’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid/Colofon: 
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 zaalruimte  
Elthetokerk:    Margo v.d. Graaf, 6914435 
Website:   www.elthetokerk.nl 
Eindredactie Nieuwsbrief:   Cor Resseler 
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