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Bij de dienst 

Op zondag 12 januari gaat dhr. J.H.B. de Waard uit Papendrecht voor. Er is 

crèche voor de jongste kinderen. De collecten zijn voor 1. diaconie: Oxfam 

Novib; 2. kerkelijke doeleinden; 3. instandhouding predikantsplaats (uitgang) 

Agenda:   

Zondag 12 januari 10.00 uur kerkdienst dhr J.H.B. de Waard 

Zondag 12 januari 17.00 uur Stilteviering (Taizé) 

Woensdag 15 januari 20.00 uur thema-avond eenzaamheid 

Donderdag 16 januari 9.45 uur oecumenische gespreksgroep 

Vrijdag 17 januari 20.00 uur gespreksgroep rond de 30 

Zaterdag 18 januari 17.00 uur Eltheto-tafel 

Zondag 19 januari 10.00 uur Kerkdienst ds. Hester Radstake, 

afscheid, (her)bevestiging 

ambtsdragers 

 

Stilteviering 

Zondag 12 januari is om 17 uur in de Elthetokerk een stilteviering, naar de 
traditie van Taizé. 

De stiltevieringen worden om en om georganiseerd door de Haven-

/Ontmoetingskerk en de Elthetokerk en bouwen voort op de vieringen die het 
afgelopen jaar, onafhankelijk van elkaar, in de verschillende kerken gehouden 
zijn (in de Eltheto Taizévieringen genoemd). Dit jaar trekken de drie kerken 
samen op!  

Het is een korte viering van ongeveer een half uur met eenvoudige, meditatieve 
liederen (o.a. Taizé-liederen), gebeden, een gedeelte uit de bijbel  veel ruimte 

voor verstilling en een zegenwens (nader ingevuld door de kerk waarin de viering 
die zondag plaatsvindt). De vieringen zijn steeds rond het vallen van de avond, 
als moment om op de zondag terug te kijken en ons voor te bereiden op de 

avond of nacht en de week die voor ons ligt, in de zomertijd om 19:00 uur en in 
de wintertijd om 17:00 uur. 

Elthetotafel 

De eerste Elthetotafel van dit jaar is op zaterdag 18 januari. U bent van harte 

uitgenodigd om te komen eten die dag. U mag natuurlijk best iemand meenemen 

die dat ook gezellig vindt. Vanaf 17.00 uur bent u welkom. We beginnen met een 

gezellig samenzijn, drinken een aperitiefje en eten een klein voorafje. Rond  



18.00 uur gaan we aan tafel voor een heerlijk voorgerecht.  Daarna volgt het 

hoofdgerecht met verschillende bijgerechten en daarna een heerlijk winters 

nagerecht. We sluiten het diner af met koffie of thee. Bij dit alles kunt u kiezen 

voor een heerlijk glas wijn of een alcoholvrij drankje. 

De onkosten voor deze middag bedragen € 10,00, kinderen €7,50. We proberen 

goed uit te komen met de kosten en het bedrag wat overblijft zullen wij 

schenken aan de Voedselbank Alblasserdam. 

Heeft u interesse geeft u zich dan snel op bij Dini Resseler, Jeanette Luksen of 

Heleen Dekker. Heeft u dieetwensen kunt u dat natuurlijk ook aan ons 

doorgeven. Er is een beperkt aantal plaatsen dus wees er snel bij want vol is vol! 

‘Goede Buren’ op een thema-avond over Eenzaamheid 

Op woensdag 15 januari a.s. organiseren een 

aantal kerken uit Alblasserdam en Papendrecht 

(de Morgenster en Bethlehemkerk uit 

Papendrecht, de Ontmoetingskerk, Havenkerk en 

Elthetokerk uit Alblasserdam) in samenwerking 

met de Stichting Welzijn Alblasserdam een avond 

over Eenzaamheid in cultureel centrum Landvast 

te Alblasserdam (aanvang 20.00 uur, toegang 

gratis). 

Hoofdbestanddeel van de avond is de vertoning 

van de ontroerende en toch ook lichtvoetige 

documentaire ‘Goede Buren’ van Stella van 

Voorst. Voor deze documentaire liep ze een poos 

mee met twee vrijwilligers die in de Rotterdamse 

wijk IJsselmonde eenzame ouderen bezoeken.  

Na de film is er een paneldiscussie met mensen 

uit de praktijk die in hun werk voor de kerk of vanuit de gemeente zeer 

regelmatig met eenzaamheid te maken hebben. Is er iets te doen aan de 

groeiende eenzaamheid onder mensen van allerlei leeftijden, niet alleen in de 

grote stad maar net zo goed in dorpen als Papendrecht en Alblasserdam? Welke 

lessen zijn er te leren?  

Meer info via 078-2021220 of M.Kroon@stichtingwelzijnalblasserdam.nl 

 
Vooraankondigig Week van Gebed van de Eenheid 

 
In de week van 19 januari is de week van gebed van de eenheid. Elke avond is 

er een korte viering in een van de kerken in ons dorp. Van harte aanbevolen om 

ook eens elders te gaan kijken! Op donderdag 23 januari is de viering bij ons.  

Zoals elk jaar is er nu ook weer de Alblasserdamse Bijbelquiz (met vragen van 

het Nederlands Bijbelgenootschap). Vorig jaar was dat in de Elthetokerk en 

hadden we meer dan 90 mensen in de grote zaal die meededen uit de 

verschillende kerken. Ook wij waren met een aantal teams aanwezig. Dit jaar is 

de quiz op vrijdag 24 januari in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de 
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Waalsmondelaan. Wilt u als team meedoen (4 personen), meldt u zich dan aan 

bij mij?  

 

 

 
 

 
 

 
  



Vooraankondiging Interkerkelijke vrouwenochtend 

 
Op woensdagmorgen 22 januari 2020 wordt in 

de Havenkerk aan de Ieplaan de 17de 
Interkerkelijke Vrouwenochtend ( IVO) te 
houden, waarvoor ook vrouwen uit de 

Elthetokerk van harte voor uitgenodigd worden.  
De spreekster is Marianne Grandia uit 

Woudrichem. Marianne is schrijfster van 
verschillende boeken en heeft een column 
verzorgd in het blad Eva. Meer informatie over 

haar werk en haar achtergrond staat op haar 
website.  

 
Het onderwerp van deze ochtend is: “Een 
lichtend licht?!” Een muziekgroep verzorgt het 

muzikale gedeelte. Er is ruimte voor veel 
samenzang. Deze ochtend wordt voorbereid 

door vertegenwoordigsters uit 6 verschillende 
kerk- en geloofsgenootschappen in 

Alblasserdam. 
 

 

 
 

Bereikbaarheid 

Predikant: Ds Hester Radstake, 078 6912690, radstake@elthetokerk.nl 

Pastorale zaken: Gerda Vaartjes, 06 40574756, gerdavaartjes@msn.com 

Scriba: Cor Resseler, 0184 641769, c.resseler@hccnet.nl 

Huur Elthetokerk: Margo de Graaf, 06 30798178 

 

www.elthetokerk.nl 
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