
Nieuwsbrief Elthetokerk 17 januari 2020 

Bij de dienst 
 

Op zondag 19 januari gaat ds. Hester Radstake voor, in een dienst met afscheid 
en (her)bevestiging ambtsdragers. Er is crèche voor de jongste kinderen en 

kinderkring voor de oudere kinderen. De collecten zijn voor 1. diaconie: fonds 
Julia & Beatrijs; 2. kerkelijke doeleinden; 3. instandhouding predikantsplaats 
(uitgang) 

 
Agenda:   

Vrijdag 17 januari 20.00 uur gespreksgroep rond de 30, Van 
Lennepstraat 3 

Zaterdag 18 januari 17.00 uur Eltheto-tafel 

Zondag 19 januari 10.00 uur Kerkdienst ds. Hester Radstake, 
afscheid, (her)bevestiging 

ambtsdragers 

Maandag 20 januari 19.30 uur Week van gebed: Grote Kerk 

Dinsdag 21 januari 19.30 uur Week van gebed: Jozua 

Woensdag 22 januari 19.30 uur Week van gebed: Havenkerk 

Donderdag 23 januari 19.30 uur Week van gebed: Elthetokerk 

Vrijdag 24 januari 19.30 uur Week van gebed: Christelijk 

Gereformeerde Kerk 

Vrijdag 24 januari 20.15 uur Alblasserdamse Bijbelquiz 

Zaterdag 25 januari 19.30 uur Week van gebed: ‘t Scheepke 

Zondag 26 januari 10.00 uur Kerkdienst mw. ds. M. Kwant 

 
Plaatselijke regeling 

De geldigheidsduur van de Plaatselijkje Regeling bedraagt 6 jaar. De termijn 
voor de huidige regeling is verlopen. Bovendien is een aantal wijzigingen en 
aanpassingen nodig door veranderingen in de kerkorde. Kerkenraad en Bestuur 

hebben daarom op 28 november 2019 een nieuwe plaatselijke regeling 
voorlopig vastgesteld.  

 
De definitieve vaststelling kan eerst gebeuren nadat de leden van onze gemeente 
de gelegenheid hebben gekregen kennis te nemen van de inhoud van de regeling 

en eventuele bezwaren kenbaar te maken. Op de leestafel in de hal liggen enige 
exemplaren van de aangepaste regeling.  

 
Deze kunnen door niet-computerbezitters worden meegenomen terwijl u de 
regeling ook kunt opvragen bij scriba Cor Resseler, 0184-641769 of per mail 

c.resseler@hccnet.nl. U krijgt vanaf 20 januari 2020 gedurende een termijn van 
14 dagen de gelegenheid uw reactie schriftelijk bij de scriba in te dienen of te 

mailen. 
 
Koffie met noten 

Vanwege te weinig animo gaan de Koffie met noten ochtenden in 2020 niet door. 
21 januari is er dus geen bijeenkomst! 

 
Bijbelavond Harm van Grol 

mailto:c.resseler@hccnet.nl


De geplande bijbelavond met Harm van Grol op 23 januari is verplaatst naar 

donderdag 13 februari. Thema is: het Hooglied in kerk en synagoge 
 

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 Waalsmondelaan. 

Wilt u als team meedoen (4 personen), meldt u 

zich dan aan bij mij?  

 
Let op! De avond met dr. Arnold Huijgen , ‘De Bijbel: moeilijk boek of moeilijke 
mensen’ die gepland stond voor woensdag 22 januari in de Havenkerk gaat door 

omstandigheden nu niet door en zal op een later tijdstip alsnog worden gepland. 
 

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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