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Jaargang 2: nr. 1 
 

Algemeen 

 

Corona-maatregelen 

Helaas moeten we de tot nu toe geldende Corona-maatregelen voorlopig nog blijven volgen en dat 

betekent dat het bezoek aan de kerkdiensten achterwege dient te blijven. Alleen de dienstdoende 

medewerkers en voorzangers/voorzangeressen mogen de dienst bijwonen. Mocht u echt geen 

gelegenheid hebben om via internet mee te kijken, maar u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, dan 

maken wij een uitzondering en bent u welkom in de kerk. 

 

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 9 januari 2022 

Deze dienst zal worden geleid door ds. M. van Roekel uit Etten-Leur. 

 

Kinderkring 

De komende zondagen zal er geen kinderkring zijn. 

Collecte 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 9 januari 2022 aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:  

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor het Fonds Julia en Beatrijs; 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: 

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

 

(Na de dienst kunnen de aanwezigen het collectegeld en collectebonnen deponeren in de twee potten 

die bij de uitgang staan). 

 

Geen vesper op 9 januari       

De Taizé-vesper op zondag 9 januari a.s. in de Elthetokerk komt helaas te vervallen vanwege de 

lockdown-maatregelen. 

 

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. 

 
  

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Agenda 2022 

16 januari 2022:  ds. Hester Radstake; 

23 januari 2022:  dhr. G. Barendregt uit Barendrecht; 

30 januari 2022:  ds. Hester Radstake. 

 

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 

08-01-2022:  mw. C. Verloop-Bakker, Cornelis Smitstraat 57, 2951 AB  Alblasserdam, 81 jaar. 

 

Huwelijken 

--- 

Overlijden 

--- 

 

VVP 

Geen mededelingen. 

 

Lezersbijdragen 

 

I. An de Boer stuurde ons de volgende bijdrage: 

 

Bij het opruimen van een lade vond ik het onderstaande “recept voor een goed nieuwjaar”. 

De tekst daarvan luidt: 

“Neem 12 maanden en ontdoe deze van alle akelige gebeurtenissen, teleurstellingen, angsten en 

negatieve gedachten. Snij deze porties in 30 of 31 stukken, zodat de voorraad precies voor een maand 

genoeg is. 

Iedere dag voegt men hieraan toe: 1 lepeltje werk, 1 theelepel humor, 3 lepels optimisme en 1 portie 

aan inlevingsvermogen. 

Het geheel werkt men af met een theelepel tolerantie, 1 korreltje begrip en 1 snufje tact en een teen 

geduld. 

Overgiet het geheel met een flinke scheut liefde. 

Nu het gerecht klaar is, kan men het nog versieren met een klein takje begrip. 

U serveert dit gerecht iedere dag met vriendelijke woorden en een stralende lach. 

 

Als u dit gedurende het nieuwe jaar kunt opbrengen dan zal het een geweldig jaar 

worden!!!”. 

 

II. Van Bep van Veenendaal is de volgende (wekelijkse) bijdrage: 

 

Duurzaamheid 

 

En daar gaan we. Duurzaamheid! Het woord van deze tijd. Wat doen we eraan en wat doen we ermee? 

Een beetje sober leven is al een eerste stap in de goede richting. Sober is geen armoedig leven maar 

gewoon lang met je spullen doen. Dat scheelt al. Niet te veel weggooien en als je het toch van plan bent 

dan zijn er altijd wel mogelijkheden om er iemand anders gelukkig mee te maken. 

Van Dale omschrijft het woord duurzaam als volgt: geschikt; bestemd om te duren en weinig 

vergankelijk. 

Onlangs vertelde een meneer dat hij een duurzaam huis gebouwd had. Een prachtig huis overigens. Alle 

materialen waren duurzaam. De verslaggever mocht even binnen kijken en ik hoorde hem meteen de 

woorden uitspreken: ‘Dat ziet er heel duurzaam uit’. Ik zag niet wat hij bedoelde. Ik zag een normaal 

interieur met een paar hergebruikte deurtjes. Oké. Dat kan je bij mij ook zien. Daar hoef je niet persé 

voor op tv. Het gesprek ging verder. Hij woonde er twee maanden in het jaar en de resterende tijd ging 

hij veel op reis met zijn vrouw. Behoorlijk duurzaam dus! Vliegen, autorijden, hotels, verre reizen? Weg 

duurzaamheid! 
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Graskanten 

Er zijn ook duurzame graskanten. Dat bevordert de biodiversiteit. Dat is interessant. Onderzoek had 

uitgewezen dat er daardoor 60 % meer verschillende plantensoorten en 20% meer diersoorten voor 

komen. Dat is dus win-win. Daar kan ik wat mee. 

In Zweden zijn ze volop bezig, aldus de berichten, om hout te vermalen tot pulp en de zwarte olie-

achtige substantie, die dan ontstaat, te gebruiken voor vliegtuigbrandstof. Mwah. Even ter 

verduidelijking: ‘ik ben een leek maar kan wel enthousiast worden van nieuwe inzichten’. Niet dat ik de 

processen begrijp, maar wel het doel. 

En zo verduurzamen we dus door. Hoe duurzaam ben ik zelf. Ik ben geen big spender. Als iets vervangen 

moet worden dan is het echt stuk, anders gaat het de deur niet uit. Dan overweeg ik daarna of ik het 

nog nodig heb en neem vervolgens de beslissing. Modetrends volgen is niet mijn sterkste kant, maar 

misschien ook wel, gelet op de duurzaamheid. 

Ik ben wel overgestapt op elektrisch, nou ja mijn fiets dan. Is dat duurzaam? Ik verwacht het niet, want 

ja, wat doen we met al die accu’s straks? En stel dat we allemaal besluiten om elektrisch te gaan rijden. 

Hoeveel oplaadpalen hebben we dan nodig? En al die materialen die daar weer voor gebruikt moeten 

worden. En kan ons net dat wel aan? U merkt het al. Ik kom er niet uit.  

Ik blijf dus maar gewoon sober leven en lang met mijn spullen doen. En natuurlijk is de plofkip 

verdwenen, hoewel ik daar misschien met een filetje ook nog wel eens een foutje mee maak. Net als u 

probeer ik ook mijn steentje bij te dragen. Het is een kleintje. Minder dan een korreltje waarschijnlijk, 

maar het is er één. 

En die regenwaterbestendige tuin heb ik al 50 jaar. Eigenlijk ben ik op dat punt mijn tijd ver vooruit!! 

Alleen dacht ik niet in duurzaamheid toen ik hem aanlegde maar in gezellig groen en bloemig. Waar heb 

je anders een tuin voor? Een mens wil toch vlinders, bijen en vogeltjes rond zien vliegen. 

Ik wens u succes met deze puzzel! 

 

An en Bep, dank voor jullie bijdrage!      

 

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 

mailto:radstake@elthetokerk.nl
mailto:gerdavaartjes@msn.com
mailto:diaconie@elthetokerk.nl
mailto:c.resseler@hccnet.nl
http://www.elthetokerk.nl/

