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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.
Dienst aanstaande zondag
De dienst van zondag 26 juni 2022 zal worden geleid door Pastor mw. Liesbeth Kromhout uit Den
Haag.
Voor deze dienst werd de volgende toelichting ontvangen:

Deze zondag willen we nadenken over het samen zingen.
Kunnen we nog zingen?
De Ballade van de mens, geschreven door Huub Oosterhuis over Genesis 2 lezen we
en het ‘Lied van Debora’.
Wat was er gaande in die tijd waardoor het zingen zo belangrijk werd voor die mensen,
het volk Israël.
Een prachtig lied in het Liedboek over opstaan!
No. 223 gaan we oefenen en zingen als afsluiting van de overdenking:
‘Opstaan, morgen, weg je sluiers, dàns
en dauw daal neer en geef het leven glans.
Lijster zing en wek in ons het lied
dat morgenlicht begroet, Gods melodie’.
Collecte
U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 26 juni 2022 aan:
1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321
ten name van Diaconie Elthetokerk.
De collecteopbrengst is bestemd voor Kerk in Actie Wereldvluchtelingendag, hulp en
perspectief voor mensen zonder papieren.
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.
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Verjaardagen
--Huwelijken
26-06-2022: dhr. en mw. J.W. Verhagen, Jupiterstraat 15, 2957 HA Nieuw-Lekkerland, 54 jaar.
Autodiensten
Wilt u van deze dienst gebruik maken dan kunt u bellen met:
dhr. P. Dekker, tel. 6732353/06-37238112.
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
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.
Kliederkerk Alblasserdam
Op zondag 3 juli vanaf 12.00 tot 14.00 uur is er in de Elthetokerk
(Blokweerweg 22) weer een Kliederkerk Alblasserdam (samenwerking
tussen de Elthetokerk en wijkgemeente De Brug)!
Kliederkerk is voor kinderen van 0-12 jaar met hun ouders/verzorgers én
alle anderen die het leuk vinden om mee te doen, van jong tot oud! Ook
mensen zonder kinderen of opa’s en oma’s zijn dus van harte welkom
om mee te doen, mee te kijken, mee te knutselen, te praten en te vieren!
Het thema is ‘Spoorzoeken’ naar aanleiding van het verhaal van het
verloren muntje. Als het weer het toelaat, zullen we veel activiteiten
buiten op het plein doen! We gaan dit keer eerst met elkaar eten, daarna
verkennen we het thema met allerlei activiteiten (voor jong en oud) en
we sluiten af met een korte viering.
Je bent van harte welkom!
Mocht je vragen hebben: je kunt mailen of appen/bellen naar ds. Hester Radstake,
radstake@elthetokerk.nl 06 82322909
De allerbeste manier om meer te weten te komen is natuurlijk een keer mee komen doen. Tot dan!

LEZERSBIJDRAGEN
Ook deze week heeft Bep van Veenendaal weer de pen ter hand genomen en de volgende bijdrage
aangeleverd:
Met zijn allen!
We fietsen wat af met zijn allen. Naar de stad, de polder in of zomaar om te bewegen. We genieten er
van. De fiets brengt ons op een makkelijke manier van A naar B.
Nog niet zo lang geleden kenden we alleen de ‘gewone’ fiets, de mountainbike en racefiets. Veel meer
variaties waren er niet.
Maar sinds de elektrische fiets zijn intrede heeft gedaan, zijn er steeds meer varianten bijgekomen. Hele
dikke banden fietsen, bakfietsen, snelheidsduivelfietsen, stepjes, segways, enz. enz. Soms haalt iemand
je in en denk je: ‘wat ben jij er nou voor één? Wie heeft jou nou weer ontworpen? Sommige zijn ook
illegaal. Die mogen eigenlijk helemaal niet op de weg, maar ja wie maalt erom. Hoewel? Mijn kleinzoon
wel, de zijne werd in beslag genomen. Sneu, sneu!
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De jeugd is massaal op de step en de elektrische fiets. Waar ik jaren over gedaan heb om die overstap
te maken, hebben zij heel snel gekozen.
We hebben weer een kloof gecreëerd. Zij die zelf naar school moeten trappen en zij die ondersteuning
hebben. En wat gebeurt er dan? Dan hangt de ene leerling regelmatig aan de andere. Logisch toch! Dat
deden wij vroeger ook als onze vriendin een brommer had en jij een fiets. Af en toe even hangen! Niks
nieuws dus en ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar ook absoluut niet over opwind. Voor mij is dat
normaal gedrag.
Soms komt er een groepje racefietsers aan. Meestal keurige jongens en meisjes in bont tenue die ook
rekening houden met de andere weggebruikers. De voorste racer fungeert als oog voor de rest van de
colonne. Hij geeft aan wanneer er gevaar dreigt. In dit geval ben ik dat. ‘Fietser’! Dat klinkt net zo lang
door tot het ook de achterste bereikt heeft.
Dan opeens haalt zo’n parmantige ‘gup’ je in op zijn elektrische step. Voetjes achter elkaar op het plankje
terwijl hij op zijn gemakje om zich heen kijkt.
Oh……..opgelet, daar komt een goed gevulde bakfiets aan. Het tempo zit er stevig in. Ik zie er trouwens
bijna nooit één op zijn gemak rijden.
Een oudere heer op zijn elektrische fiets komt langszij. En voor ik het weet is hij al aan het eind van het
pad terwijl ik nog halfweg ben. ’Man man man, gebruik je verstand’. Eén keer goed onderuit en je bent
de ‘Sjaak’. Hier spreekt een vrouw uit ervaring die tot drie jaar geleden op haar gemakje los handje de
bocht omging.
Ja, die senioren kunnen er ook wat van.
Ik moet van het fietspad de rijweg op. Een auto blokkeert het fietswegdek (de alarminstallatie was
natuurlijk ‘keurig’ aangezet). Ideaal zo’n knipperinstallatie. Wat ging de chauffeur doen? Even snel iets
halen in de winkel. De parkeerplaats was zeker 20 meter verderop! Weet je hoe ver dat lopen is als je
goed ter been bent.
En zo laveren en anticiperen we over het fietspad. Het is van ons allemaal, hoewel ik af en toe wel eens
iemand tegenkom, die denkt dat het speciaal voor hem is aangelegd. Sommige mensen zijn echt abuis.
Maar al met al: fietsen is heerlijk!
Bedankt Bep!😊

ACTIVITEITEN
Koffie-ontmoetingsmoment
Het maandelijkse koffie/thee-ontmoetingsmoment wordt weer gehouden en wel op vrijdagmiddag 24
juni 2022 in de kleine 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!
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