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Jaargang 3: nr. 24  

 

Kerkdiensten 

De diensten worden 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.  

Er wordt weer gebruik gemaakt van de liederenborden in de kerk. Dat betekent dat de teksten van de 

liederen niet meer in de liturgie opgenomen worden. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 19 juni 2022 aan:  

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor Jeugddorp De Glind. 

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

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

Ook bij de uitgang kunt u uw gaven deponeren in de daarvoor bestemde collectezakken. 

 

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. Dit geldt ook voor pastorale zaken. Als u de vermelding 

niet op prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken bij onze scriba Inge Nieuwenhuis. 

 

Verjaardagen 

19-06-2022: mw. L. v.d. Laan-den Ouden, Alblashof 1 (kamer 326), 2951 XR  Alblasserdam, 90 jaar. 

22-06-2022: mw. N. Versluijs-Stuurman, Rijnstraat 240, 2953 CT  Alblasserdam, 88 jaar. 

 

Huwelijken 

24-06-2022: dhr. en mw. D. Kamerling-de Bruin, Kerkbuurt 208e, 3361 BM  Sliedrecht, 70 jaar. 

25-06-2022: dhr. en mw. L.A.H. Idzes-Lamme, Elshoutstraat 4, 2957 KK  Nieuw-Lekkerland, 57 jaar 

 

Kerkschooldienst 19 juni 2022 

Deze dienst zal worden geleid door ds. Hester Radstake. 

Elk jaar in februari hebben de christelijke scholen De Twijn, De Schalm en het Kompas kerk-schoolweken, 

in samenwerking met kerken in Alblasserdam. Dit jaar kon dat vanwege corona niet doorgaan in februari 

en zijn de weken verplaatst naar juni. Gedurende twee weken hebben de kinderen het op school over 

het thema ‘Van wie ben jij er één?’ over Maria en Jezus. Tijdens die weken krijgt de onderbouw bezoek 

van een van de voorgangers en gaat de bovenbouw op bezoek in één van de kerken. Als ‘afsluiting’ vindt 

er vervolgens in alle deelnemende kerken een kerkdienst aan de hand van het thema plaats. (zie 

onderstaande poster voor de tijden en dagen!) In de Elthetokerk wordt al een aantal jaren de dienst 

voor de allerjongste kinderen georganiseerd. Zo ook dit jaar. 

Op 19 juni zal er dus een kerkschooldienst zijn gericht op peuters en jonge kleuters. Het zal gaan over 

de bruiloft van Kana. U bent natuurlijk van harte welkom om mee te vieren. Maar heeft u geen behoefte 

aan de drukte die zo’n peuterdienst met zich meebrengt, bent u van harte welkom in één van de andere 

kerken.  

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Autodiensten 

Wilt u van deze dienst gebruik maken dan kunt u bellen met: 

dhr. C. Bezemer, tel. 6912256. 

 

Aanvragen voorbede  

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij Hester Radstake en/of Inge 

Nieuwenhuis. 

Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur  

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Agenda 2022  

26 juni 2022: pastor mw. L. Kromhout uit Den Haag. 

03 juli 2022:  10.00 uur ds. Hester Radstake. 

03 juli 2022:  12.00 uur Kliederkerk, in en rond de Elthetokerk. 

10 juli 2022:  mw. Ds. M. Kwant uit Alphen aan den Rijn. 

17 juli 2022:  dhr. drs. H. de Boer uit Barneveld. 

24 juli 2022:  dhr. L. Stout uit Alblasserdam. 

31 juli 2022:  dhr. G. Barendrecht uit Barendrecht. 

 

LEZERSBIJDRAGEN 
 

Ook deze week heeft Bep van Veenendaal weer de pen ter hand genomen en de volgende bijdrage 

aangeleverd: 

Even op de foto! 

 

Onlangs was ik getuige van een zeer ongemakkelijke situatie. Niet zozeer voor mij, hoewel het niet al te 

moeilijk was om me erin te verplaatsen. 

Eén keer in de week loop ik even de bieb in om de nieuwe tijdschriften door te kijken. 

Er komt een moeder met twee kinderen binnen. Een jongetje van een jaar of vier/vijf en een meisje van 

rond de twee. 

Voor het jongetje moest een pasfoto gemaakt worden in een hokje dat een beetje doet denken aan zo’n 

fotohokje waar je vroeger met vriendinnen in stapte voor een groepsfoto. Dat werden dan van die 

“lachen, gieren en brullen” foto’s. 

De ambtenaar die als extra taak het begeleiden van zo’n fotosessie had, legde de moeder uit hoe alles 

in zijn werk ging, vertelde het jongetje vervolgens dat hij rechtuit moest kijken en niet mocht lachen. 

Nou was hij dat sowieso niet van plan, want hij wilde helemaal niet in het hokje, waarvan de gordijntjes 

zich achter hem sloten. Hij vond het eng en het aftellen van drie naar nul beviel hem helemaal niet.  

De eerste foto: mislukt! Op het moment suprême had hij net naar het gordijntje gekeken. De tweede 

was niet beter, want hij had zijn rechterhand op zijn linkerschouder gelegd. Mocht ook niet. 

De spanning steeg. De volgende! 

‘Daar komt ie hè en niet je hand op je schouder leggen’.  

Dus…..twee handen op zijn schouder. 

‘Neeee, niet je hand op je schouder. Werk nou even mee, anders kan je niet mee op vakantie hoor’. Die 

truc werkt altijd………. averechts. 

De situatie werd er niet beter op. Dan voel je de irritatie bij de moeder groeien, want het moet en het 

zal nú. 

En wat gebeurt er dan? Een nog dwarser kind, niet voor rede vatbaar en het erbij behorende kleintje in 

een huilbui omdat het in de consternatie per ongeluk omver was geduwd. Twee huilende kinderen en 

geen enkel vooruitzicht op enig succes. Uiteindelijk kun je maar één ding doen. Vertrekken met een 

ongelooflijk chagrijnig gevoel. Toen liet de kleine zich extra horen, want zij wilde wel op de foto en mocht 

niet. 

Ik zag ze gedrieën gaan. Moeder hield zich uiterlijk lovenswaardig goed, maar van binnen zag het er 

ongetwijfeld heel anders uit. Daar borrelde en kookte het. 

Missie mislukt! Het enige dat die moeder wilde was even een pasfoto maken. Is dat nou zo moeilijk? 

We kennen allemaal dit soort situaties: ongemakkelijk, irritant ook omdat een kind zo dwars is/blijft en 

dat ook laat horen. 
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Iets wat een kleinigheidje leek, werd een drama. Volgende keer mag papa (mannen onder elkaar) 

misschien dat het hem wel lukt, want ja………je kunt dat kind ook niet thuis laten, omdat de foto mislukt 

is. 

Uiteindelijk zál en móet hij op de foto. Succes paps! En als dat niet lukt, gewoon oma of opa even vragen. 

 

Bep, dank je wel voor deze en ook herkenbare smakelijke bijdrage! 

 

 

A C T I V I T E I T E N 
 

Koffie-ontmoetingsmoment 

Het maandelijkse koffie/thee-ontmoetingsmoment wordt weer gehouden en wel op vrijdagmiddag 24 

juni 2022 in de grote zaal van de Elthetokerk. 

 

Iedereen kan zonder enig bezwaar tussen 16.00 en 17.30 uur binnenlopen om de maand met een praatje 

af te sluiten. 

Maak het mee! 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid/Colofon:  
Predikant:    Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909, 

radstake@elthetokerk.nl  
Pastorale zaken:     Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com  
Diaconale zaken:     Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com 

Scriba:  
Reserveren zaalruimte   

Inge Nieuwenhuis, 6912704, inge.nieuwenhuis@hetnet.nl 

 

Elthetokerk:       Margo v.d. Graaf, 6914435  
Website:      www.elthetokerk.nl  
Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl  

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