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Jaargang 3: nr. 6  

  

Algemeen 
  

Bijwonen kerkdiensten en Coronamaatregelen  

U bent ook deze week weer van harte welkom in de kerkdienst mits de volgende voorwaarden in acht 

worden genomen:  

- 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.  

- Ontsmet bij binnenkomst uw handen.  

- U kunt gaan zitten op de plaatsen die met een hartje zijn aangegeven.  

- Houd bij het gaan zitten rekening met elkaar, houd afstand 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.  

- Het dienstdoende lid c.q. de dienstdoende leden van de Covid-commissie geven de volgorde aan 

voor het verlaten van de kerk.  

- Tijdens de dienst mag het intochtslied en het slotlied door de aanwezigen worden meegezongen, 

de overige liederen worden door de zanggroep gezongen.  

- In verband met de verplichte ventilatie zal de schuifwand naar de grote zaal worden 

opengehouden. Warme kleding wordt daarom aanbevolen!!  

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.  

 

Met u hopen wij dat er na de persconferentie van 15 februari 2022 weer meer ruimte komt in de 

voorschriften. Wij houden u uiteraard op de hoogte! 

  

Kerkdiensten  
 

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 13 februari 2022  

De dienst van aanstaande zondag zal worden geleid door drs. Z. Albada uit Gorinchem. Hij vervangt  

ds. Hester Radstake, nu het predikantsgezin – u raadt het al – door corona is getroffen. We wensen hen 

een (voor)spoedig herstel toe. 

 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Kinderkring  

Aanstaande zondag vervalt de geplande kinderkring.  

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 13 februari 2022 aan:  

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:   

NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk.  

De collecteopbrengst is bestemd voor het project HIP Helpt;  

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

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

  

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.  

 

Stilteviering 

Komende zondag vindt om 17.00 uur een Stilteviering plaats  

in de Ontmoetingskerk. Het is een viering van een klein half uur  

met verstilde liederen, gebed, lezing van een bijbelgedeelte en  

meditatieve stiltemomenten.  

De vieringen zijn een gezamenlijk initiatief van  

wijkgemeente De Brug en Elthetokerk. 

 

We verwijzen u ook graag naar de onlinevespers die eerder werden opgenomen in januari rondom de 

gebedsweek voor de eenheid. Mocht u liever (nog) niet de viering in de Ontmoetingskerk bezoeken dan 

kunt u een van deze vieringen terugkijken en thuis meebeleven. 

 

De korte online vespers zijn te vinden op het YouTube kanaal van de Elthetokerk: 

https://www.youtube.com/channel/UCdMYH346A4SrKO5ReLOKDsQ 

 

Met vriendelijke groet, ds. Carol van Wieren. 

 

Agenda 2022  

20 februari 2022: ds. Hester Radstake. In die dienst wordt het Avondmaal gevierd. 

27 februari 2022: pastor mw. L. Kromhout uit Den Haag.  

 

Veertigdagenkalender VVP 

Eén van onze gemeenteleden deelde ons mee dat hij al een paar jaar de Veertigdagenkalender van de 

VVP bestelt. In de kalender zijn inspirerende verhalen etc. opgenomen. 

 

Bestellen kan via e-mail: info@vrijzinnig.nl. De prijs is € 3,50 per exemplaar excl. verzendkosten. 

Indien er voldoende belangstelling voor bestaat kan misschien collectief een aantal exemplaren 

aangeschaft en verspreid worden. 

 

U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij de secretaris van de VVP, Peter Dekker, tel. 6158666 of per 

mail p.dekker004@online.nl. 

 

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. Als u dit niet op prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken 

bij onze scriba Cor Resseler.  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCdMYH346A4SrKO5ReLOKDsQ
mailto:info@vrijzinnig.nl
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Verjaardagen 

17-02-2022: Fiene van den Oudenhoven, p/a Suite 7, 3335 EA  Zwijndrecht, 11 jaar. 

 

Bedankt! 

 

Lieve mensen, 

 

Graag willen we jullie bedanken voor de blijken van medeleven na het overlijden van onze moeder Adrie 

Visser. 

We zijn dankbaar dat ook tijdens haar verblijf in Eindhoven de Eltheto gemeente, door de bezoeken van 

Inge Nieuwenhuis, steeds in haar gedachten is gebleven, onze moeder hechtte hier grote waarde aan. 

Dank ook aan ds. Hester Radstake voor haar bijdrage aan de afscheidsplechtigheid. 

 

Het ga jullie allen goed. 

José Joppe-Visser. 
 

Mededelingen Kerkrentmeesters en Diaconie 

 
Kerkrentmeesters 

 

Kerkbalans 2022. 

 

De afgelopen weken is bij bijna al onze leden het toezeggingskaartje voor de vrijwillige bijdrage 2022, 

of te wel Kerkbalans, opgehaald. 

Met genoegen hebben wij de enveloppen opengemaakt en met nog meer genoegen de toezeggingen 

geregistreerd. 

Want wat bleek: de opbrengst is wat we in de begroting voorzichtig hadden gehoopt. 

De € 37.500 is (rekening houdend met de nog niet ontvangen kaartjes en een gelijke toezegging) 

gehaald. 

Iedereen van harte bedankt voor de toezegging. 

Ruim 36% van u hebben hun bijdragen verhoogd variërend van € 5 tot € 400, waardoor de vermindering 

van de leden die ons in 2021 zijn ontvallen of verhuisd is goedgemaakt. Daar zijn we zeer content mee. 

 

Ook willen wij de personen die hun best hebben gedaan de enveloppen rond te brengen en later weer 

de antwoordenveloppen op te halen heel hartelijk bedanken. 

 

Addy, Ernst en Wim 

 

Diaconie 

 

Elke zondag doen wij ons best om u, met een zo pakkend mogelijk praatje, warm te krijgen om gul te 

geven voor het door ons gekozen diaconale doel. Inmiddels hebben wij steeds meer doelen dichtbij huis 

en dichtbij een ieders leven. En we merken dat het mensen aanspreekt. We zijn altijd zo dankbaar dat 

mensen geven, naar hun vermogen, zodat wij dan weer een mooi bedrag kunnen schenken. 

Zo gaat dat natuurlijk met de diaconale collecte, het komt binnen en gaat zo snel mogelijk naar degene 

waar voor gecollecteerd is. 

Regelmatig komen er bedankjes binnen en sommige bedankjes zijn best wel bijzonder. Zoals deze week 

een envelop van het Ronald Mc Donald Huis Sophia Rotterdam met een zelfgeschreven kaart met de 

volgende tekst: 

“Beste mensen, 

Bedankt voor uw donatie ter waarde van € 137,=. Met uw hulp hebben wij ruim 2 nachtzoenen kunnen 

realiseren voor onze gasten. 

Warme groet, managementteam R.M.D Huis Sophia Rotterdam”. 

 

Dit wilden we graag met u delen, ons geeft het een gevoel van trots dat we dit met elkaar kunnen 

verwezenlijken, dank daarvoor, en blijft u alstublieft gul geven. 

 

Els, Ronald, Heleen 
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In de nieuwsbrief van vorige week is de actie Kom je bij mij eten? aangekondigd. Graag wijzen wij u 

nog een keer op deze actie want het loopt bepaald geen storm als het gaat om aanmeldingen. Op het 

moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn er slechts twee aanmeldingen, althans tot nu 

toe……….. Leest u het artikel nog eens goed door en ga bij uzelf te rade want wellicht is het iets voor u. 

Aanmelden kan nog steeds bij Heleen Dekker: H.dekker004@online.nl of 078-6458666/06-37446576. 

Aanbevolen!! 

 

Hartelijke groet, Hester en Heleen 

 

Denkt u nog aan deelname aan de voorleesmiddag van vrijdag 18 februari aanstaande? 

Aanmelden kan bij Jeannette Luksen, 078-6916989 of via de intekenlijst zondag bij de uitgang van de 

kerk. Zie voor meer informatie de nieuwsbrief van vorige week. 

 

Lezersbijdragen  
 

Deze week ontvingen we van Bep van Veenendaal de volgende bijdrage:  

 

Omhoog en omlaag 

 

Hoorde ik het nou goed? Via het NOS-journaal kwam het tot mij. De nieuwslezer deelde ons als kijker 

mee dat de gasprijs ‘omhoog stijgt’ Hij ging niet omhoog. Nee, hij steeg omhoog!! 

Eigenlijk weet ik niet beter dat als iets stijgt het dan automatisch omhoog gaat. 

Bij de NOS steeg het dus omhoog. Dat is niet zo mooi. Van het NOS-journaal mag ik niet alleen slecht 

nieuws verwachten, maar ook goed taalgebruik. 

Misschien komt er wel een dag dat we horen dat de gasprijs weer omlaag zakt.  

Aan sommige dingen kan ik niets doen. Daar struikel ik over. Misschien wel beroepsdeformatie of het 

belangrijk vinden om naar goed Nederlands te luisteren. 

‘Aan sommige dingen irriteer ik me’. Over tien jaar wordt deze zin goedgekeurd en is dat de norm 

geworden. Daar erger ik me aan en dat irriteert me. 

Boeiend?. . . Voor mij wel. 

De gasprijs stijgt dus omhoog. Dat is vervelend en kost extra geld. Wat wordt er niet duurder, denkt u 

nu misschien. 

Nou ik erover nadenk, schieten me er toch een paar te binnen: ‘Gastvrijheid, aandacht voor elkaar, 

begrip, empathie en vriendelijkheid‘! Daar hangen geen prijskaartjes aan. Die kosten niets, helemaal 

niets. Die hebben niets met economische groei te maken en ook niet met fluctuerende prijzen. Ze zijn 

ook nog klimaatbestendig en hebben geen binding met de gastransitie. 

Hoe leuk en simpel is dat. 

Alleen dat gas hè. Mijn slimme meter vertelt alles door aan mijn leverancier. De klikspaan. 

Daar kunnen we niets aan veranderen en ook niet aan de rekening die straks digitaal of per post naar 

ons toe komt. Laten we het beste er maar van hopen en wachten op het moment dat de gasprijs weer 

‘omlaag zakt’. 

 

Bedankt Bep! 

 

 

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:     
Reserveren zaalruimte   

Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl  

Elthetokerk:       Margo v.d. Graaf, 6914435  
Website:      www.elthetokerk.nl  
Eindredactie Nieuwsbrief:   Cor Resseler  

 

mailto:H.dekker004@online.nl
http://www.elthetokerk.nl/
http://www.elthetokerk.nl/

