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Algemeen 
 

Bijwonen kerkdiensten en Coronamaatregelen  

Voor het bijwonen van de kerkdiensten gelden onderstaande richtlijnen: 

• Iedereen is welkom, tenzij u klachten heeft. We komen binnen via de hoofdingang 

en houden de jassen bij ons. 

• Mondkapjes zijn niet verplicht (maar voelt u zich daar veiliger bij, voelt u zich dan 

vrij om ze wel te gebruiken). 

• Middenvak is vrij zonder afstandsregels, in beide zijvakken liggen hartjes op 

afstand voor de mensen die dat prettiger of veiliger vinden. 

• Er worden nog geen handen geschud. 

• We verlaten de dienst via de ingang naar de hal. Na afloop van de dienst mag er 

daar weer koffie/thee gedronken worden, in principe zittend aan tafels.  

• De koffie/thee wordt aan de tafels ingeschonken.  

• Voelt u zich hier nog niet veilig bij, voelt u zich dan alstublieft vrij om (nog) niet 

naar de koffie te gaan. 

• Respecteer dat mensen nog wel afstand willen houden. 

• Ventilatie blijft belangrijk, de kerk zal dus van te voren goed geventileerd worden. 

 

Kerkdiensten 
De diensten worden om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu 

HYPERLINK "http://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.  

Er wordt weer gebruik gemaakt van de liederenborden in de kerk. Dat betekent dat de 

teksten van de liederen niet meer in de liturgie opgenomen worden. 

 

Kerkdienst zondag 22 mei 2022 

De dienst van aanstaande zondag zal worden geleid door ds. Hester Radstake. 

 

Kinderkring  

Aanstaande zondag is er kinderkring. 
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Kerk op Schootviering 

 
  
Op 22 mei om 12.00 uur is er in de Elthetokerk aan de Blokweerweg 22 weer een Kerk 

op Schoot viering! 
Twee weken voordat het écht Pinksteren is vieren we bij Kerk op Schoot alvast 

Pinksteren! 
We vertellen en zingen over het verhaal, we beleven het door bij elk stukje van het 

verhaal iets te doen of te zien of te voelen! Na afloop is er limonade (en koffie en thee) 

en kunnen we elkaar ontmoeten. 
Neem je als je komt een foto mee van iemand die je wel kent maar niet (vaak) ziet, 

bijvoorbeeld omdat hij/zij ver weg woont of gestorven is? Na afloop mag je de foto 

gewoon weer mee naar huis nemen. 

 
Kerk op Schoot vieringen zijn laagdrempelige vieringen voor kinderen van 0 tot ongeveer 

5 jaar, samen met hun (groot)ouder(s)/ verzorger(s). Van harte welkom! 
Vragen? ds. Hester Radstake, radstake@elthetokerk.nl, 06 82322909 
 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 22 mei 2022 aan:  

• Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor HIP helpt. 

• kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:  

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

Ook bij de uitgang kunt u uw gaven deponeren in de daarvoor bestemde collectezakken. 

 

Autodiensten 

Wilt u van deze dienst gebruik maken dan kunt u bellen met: 

dhr. L. Groenenboom, tel. 7070687. 

. 

Aanvragen voorbede  

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij Hester Radstake 

en/of Inge Nieuwenhuis. 

Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur  

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Agenda 2022  

29 mei 2022: mw. ds. N. Verburg uit Den Haag. 

5 juni 2022: ds. Hester Radstake. 

12 juni 2022: ds. R. Philipp uit Den Haag. 
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Wel en wee uit de gemeente 
 

Omzien naar elkaar – gemeente onderling  

Zolang ons kerkblad Eltheto-taal niet regelmatig verschijnt, worden in de nieuwsbrieven 

verjaardagen (80plus) en huwelijks(verjaar)dagen opgenomen. Dit geldt ook voor 

pastorale zaken. Als u de vermelding niet op prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken bij 

onze scriba Inge Nieuwenhuis. 

 

Verjaardagen 

23-05-2022: Mw. A. de Boer-Hazelaar, Van Hogendorpweg 15, 2953 BH  Alblasserdam, 

93 jaar. 

28-05-2022: Mw. E.C.M. Hofstede, De Wervel 29, 2954 CD  Alblasserdam, 84 jaar. 

 

Huwelijken 

25-05-2022: Dhr. en mw. R.W.P. Uitermarkt-Verbrugge, Zeelt 124, 2954 BK  

Alblasserdam, 61 jaar. 

26-05-2022: Dhr. en mw. L.J. Stout-Bikker, Plantageweg 35C 2951 GN  Alblasserdam, 

56 jaar 

 

Stilteviering in de Elthetokerk 

Op zondag 22 mei om 19:00 is er een Taizé-vesper in de Elthetokerk (Blokweerweg 

22, Alblasserdam).Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de 

oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé. Vertrouwde elementen in de 

vesper zijn meditatieve liederen, gebeden, een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor 

verstilling en een zegenwens. 

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. 

Vragen?  stilteviering@gmail.com 

 

 

A C T I V I T E I T E N 
 

Koffie-ontmoetingsmoment 

Het maandelijkse koffie/thee-ontmoetingsmoment wordt weer gehouden en wel op 

vrijdagmiddag 27 mei 2022 in de grote zaal van de Elthetokerk. 

 

Iedereen kan zonder enig bezwaar tussen 15.30 en 17.00 uur binnenlopen om de maand 

met een praatje af te sluiten. 

Maak het mee! 

 

Bereikbaarheid/Colofon:  
Predikant:    Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909, 

radstake@elthetokerk.nl  
Pastorale zaken:     Gerda Vaartjes, 06 40574756, gerdavaartjes@msn.com  
Diaconale zaken:     Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com 
Scriba:  
Reserveren zaalruimte   

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl 

 
Elthetokerk:       Margo v.d. Graaf, 6914435  
Website:      www.elthetokerk.nl 
Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl  
Eindredactie Nieuwsbrief:   Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl  
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