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Jaargang 3: nr. 26  

 

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 3 juli 2022 zal worden geleid door ds. Hester Radstake. 

Elders in de nieuwsbrief treft u een (herhaald) artikel aan over de Kliederkerk Alblasserdam die van 

12.00 tot 14.00 uur in en rond de Elthetokerk zal worden gehouden. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 3 juli 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor het Nationaal Fonds Kinderhulp; 

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. 

 

Kinderkring 

Aanstaande zondag wordt voor de laatste keer voor de vakantieperiode de kinderkring gehouden! 

 

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 

03-07-2022: Mw. M.J. van Dalen-Jacobs, Goudenregenstraat 5, 2951 CA  Alblasserdam, 95 jaar; 

09-07-2022: Mw. M. v.d. Graaf-Visser, Resedastraat 5, 2951 BW  Alblasserdam, 87 jaar. 

 

Huwelijken 

--- 

 

Autodiensten 

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

dhr. C. Bezemer, tel. 6912256. 

 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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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  

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! 

 

Naar aanleiding van deze activiteit:  

Als het droog weer is, dan zullen veel van de activiteiten op het plein plaatsvinden. Daarom 

verzoeken wij u bij droog weer vriendelijk om uiterlijk half twaalf uw auto van het plein weg 

te halen, zodat we kunnen opbouwen. Alvast dank hiervoor!  

 

LEZERSBIJDRAGEN 
 

Deze week heeft Bep van Veenendaal de volgende bijdrage aangeleverd: 

 

Groene vinkjes 

 

We praten en praten. We strooien eindeloos veel woorden de ether in en denken dan ook nog dat wij 

als ‘volk’ het allemaal voor zoete koek aannemen en dat we na afloop van zo’n gesprek ook nog een 

stuk wijzer zijn geworden. Nou dat zijn we niet. Zoveel woorden en dan niks zeggen. Welke cursus 

hebben ze gevolgd, vraag je je wel eens af. Hoe ik hier op kom? Nou dat kwam door het kwartiertje 

met de hoogste baas van ons land. Ik had nog zo tegen mezelf gezegd: ‘Niet kijken. Ga er nou niet 

naar kijken’. Toch gedaan! Dat was niet zo slim. 

Ditmaal kwam het kandidaat-lidmaatschap van de Oekraïne aan de orde. We waren toch eigenlijk 

tegen. Wie? Nou……….wij. 

‘Maar nu geven we het gewoon weg’, stelde de interviewer. 

‘Nee, dat moet je zo niet zien, want de Europese Commissie heeft een heel slimme constructie 

bedacht. Echt heel slim’. 

Na tien minuten was nog steeds niet duidelijk wat er zo slim aan was. 

Ik moest ineens aan mijn vader denken. In 1954 woonden we tijdelijk aan de Randweg in een 

nieuwbouwwijkje waar veel Drenten en Groningers waren gehuisvest. De dominee belde bij elk huis 

aan voor een gesprekje, maar het onze werd overgeslagen in de veronderstelling dat dit op voorhand 

een mislukt bezoekje zou worden. 

Dan ga ik maar een bezoekje aan de desbetreffende kerk brengen, dacht mijn vader. Aldus geschiedde. 

De dominee had hem gespot en na afloop gevraagd wat hij van de preek vond. 

‘Wil je een eerlijk antwoord’? 
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Ja, dat wilde dominee wel. 

‘Je hebt vijf kwartier gesproken en niks gezegd’. 

Daar moest ik ineens aan denken na afloop van het vrijdag gesprekje met onze hoogste baas. Wat 

heeft ie nou eigenlijk gezegd. 

Zou zo’n man nou met een fijn gevoel naar huis gaan na zo’n interview, vraag je dan af. 

Het antwoord zou zomaar eens ja kunnen zijn. 

Veel politici, ik wil absoluut niet generaliseren, zweven ergens tussen hemel en aarde. En weet je wat 

het nadeel daarvan is? Daar wonen geen mensen. Die wonen en leven in een wereld van eindjes aan 

elkaar knopen met onzekerheden en zorgen om de toekomst voor hun kinderen. Daaraan worden wel 

heel veel woorden gespendeerd. Maar ja…….woorden. Wij als burger willen zo graag gerichte 

oplossingen zien. We willen zo graag iets af kunnen vinken. 

Toeslagenaffaire. Afgevinkt! 

Schadeloosstelling Groningers. Afgevinkt! 

Versnelde asiel procedures. Afgevinkt! 

Economische crisis. Afgevinkt 

Rijen op Schiphol. Afgevinkt! 

Coronavoorzorgsmaatregelen op orde. Afgevinkt! 

Oplossing boeren. Afgevinkt! 

Met zeven groene vinkjes kun je als politicus voor de dag komen. Met spanning wacht ik tot het eerste 

vinkje gezet kan worden. 

 

Dank je wel Bep! 

 

 

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

Groothuisbezoeken 

In de maand oktober willen we groothuisbezoeken organiseren over het jaarthema ‘Aan tafel!’. In 

groepen van maximaal 8 personen gaan we met elkaar in gesprek.  

Voor die avonden (en/of ochtenden/middagen) hebben we huiskamers nodig waar we samen kunnen 

komen. 

Wie stelt zijn of haar huiskamer beschikbaar? Graag berichtje aan Hester: 06 82322909, 078 6912690, 

radstake@elthetokerk.nl 

 

 

 

 

 

 

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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