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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. 

 

Zondag 5 december 2021 wordt de dienst geleid door ds. J.F. Klijnsma uit Brouwershaven 

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 5 december aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:  

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor Kinderen van de Voedselbank; 

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 

12 december 2021: mw. ds. Hester Radstake. Viering Heilig Avondmaal. 

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

Deze week geen vermeldingen. 

 

VVP 

Geen mededelingen. 

 

Mededelingen en oproepen 

 
Mededeling van de kerkrentmeesters 

Een paar weken geleden hebt u van Kerkenraad en Bestuur een brief ontvangen met daarin een aantal 

mededelingen over diverse acties in de komende tijd. 

 

Bij deze brief was ook een acceptgirokaart gevoegd voor het eventueel betalen van een extra bijdrage 

voor dit jaar, met daarin de mededeling dat er voor iedere € 10,-- een lot wordt verstrekt. 

Eind vorige week was er al ruim € 3.000 binnengekomen. Waarvoor onze hartelijke dank. 

 

Door de laatste coronamaatregelen is het nog niet mogelijk om op een zondagmorgen na de dienst 

tijdens het koffiedrinken de prijzen te trekken. 

We proberen dit ergens in december uiteraard toch te doen. Nadere mededeling volgt dan via de 

nieuwsbrief. 

 

Misschien ligt uw acceptgirokaart met de brief nog ergens. Gebruiken kan altijd nog!      

 

 

Zorgen om de autodienst! 

 

Afgelopen week ben ik druk bezig geweest om het rooster voor de geluidsdienst en de autodienst voor 

2022 in elkaar te zetten. Een monsterklus! Voor de geluidsdienst hebben we iemand gevonden die de 

ploeg komt versterken. Wat leuk Marion, we gaan er wat van maken. Nu kunnen we het een beetje beter 

verdelen, zodat sommige mensen niet teveel diensten achter elkaar achter de installatie zitten om de 

“Kerkgangers” thuis de dienst mee te laten beleven.  

 

Al snel bereikte me echter ook het nieuws dat er 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 

 
 
 
 
 

Kerstmarkt 2021: 

De termijn voor het bestellen van kerststukken is inmiddels gesloten. Velen van u hebben van deze 

bestelmogelijkheid gebruik gemaakt. Onze vrijwilligsters zijn nu druk bezig om de kerststukken te 

maken. Vergis u daarin niet want het moet allemaal in plm. 8 dagen afgerond zijn en dat voor ruim 
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100 (ja, u leest het goed!) kerststukken. Dat wordt weer een hele prestatie. Op voorhand worden de 

dames weer bedankt voor hun enorme inzet.          

 

Afhalen kerststukken 

U kunt op vrijdag 10 december aanstaande uw bestellingen afhalen. Aan u wordt telefonisch 

meegedeeld op welk tijdstip u naar de kerk kunt komen. 

In de kerk zijn cakejes, koekjes en chocolaadjes (van Suzanne Poll) te koop evenals de heerlijke jam van 

Lenie Rosloot. 

Ook kunt nog lootjes kopen voor de levensmiddelenmanden. 

 

Denkt u ook nog aan het inleveren van artikelen voor de manden? 

 

 

Lezersbijdragen 

I. In haar wekelijkse bijdrage aan deze nieuwsbrief schrijft Bep van Veenendaal over het volgende 

onderwerp: 

Bananenschillen 

 

De weg is geplaveid met bananenschillen. Deze zin had ik graag zelf willen bedenken  maar ik kwam 

hem tegen in een boek van Marjolijn Uitzinger. 

Ik vond hem te leuk om hem niet met u te delen. We kennen die uitglijders immers allemaal. 

Die hoef je niet altijd letterlijk te nemen. Het kan ook figuurlijk opgevat worden. Je kan een fout maken, 

of een slipper, een miskleun, een erge flater. Een slippertje behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 

Die laatste houden we alleen liever binnenskamers. 

Uitglijden is niets anders dan naar een andere plaats schuiven. Dat is logisch toch! Trap je letterlijk op 

een bananenschil dan glijden we ineens naar een plek die we van te voren niet gepland hebben. Een 

uitglijder komt altijd onverwacht. Het is een oeps-momentje. En oeps drukt verlegenheid uit over iets 

onhandigs. Het is een uiting van verbazing of van schrik.  

Wat dat betreft lijkt hij wel op die bananenschil, alleen kan je die niet beetpakken. Oeps hangt in de 

lucht en dat kan een bananenschil dan weer niet. 

Die moet zo nodig op de grond liggen. Het voordeel is wel dat je hem over het algemeen ziet en dat je 

hem op kunt rapen om iemand anders te behoeden voor een val. Oeps zijn maar vier letters, maar je 

kunt er nog dagen mee bezig zijn. 

 

‘But if you stumble, make it part of the dance’. 

 

U merkt het al. Ik zit me te vervelen. De verhalen vliegen niet echt lekker over het scherm. Het is 

zondag. Het regent en er is geen koffie na de dienst. Wat er wel is, is stilte. Op zich houd ik daar wel 

van, maar er zijn momenten dat ik er een hekel aan heb en denk: ‘Stuur nou de fanfare maar langs. 

Laat me swingen en zingen. 

Laat de vrolijkheid tot mij komen’. 

Nog even terugkomend op die bananenschil. Hij is niet alleen een uitglijder. Je schijnt er ook de bladeren 

van je planten en je schoenen mee op te kunnen poetsen. 

Dat valt in de categorie: weetjes. Ik deel ze graag met u. Zeker op deze dag. 

Ik zou het met plezier willen uitproberen, maar ja . . . ‘Bananen afwezig’. 

Er liggen nog wel mandarijnen in de koelkast. Wie daar iets over kan vertellen die nodig ik van harte uit. 

Nog een fijne dag trouwens! 

 

 

 

 

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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