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Jaargang 3: nr. 23  

 

Algemeen 
 

Kerkenraad en Bestuur hebben besloten dat er op dit moment geen noodzaak meer bestaat om nog 

langer voorschriften op te leggen met betrekking tot de Coronamaatregelen die voor ons allen nu ruim 

twee jaar niet zulke prettige maatregelen met zich brachten. Derhalve is dit nu de laatste bericht-

geving over dit punt. 

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. 

 

De dienst van aanstaande zondag 12 juni 2022 zal worden geleid door ds. R. Philipp uit Den Haag. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 12 juni 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor de Noodopvang Papendrecht. 

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 is er geen kinderkring. 

 

Autodiensten 

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

dhr. N. Jongebreur, tel. 6914011. 

 

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  

19 juni 2022: Kerkschooldienst, in de Elthetokerk gericht op peuters. Voorganger is ds. Hester Radstake.  

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

03 juli 2022: 12.00 uur Kliederkerk, in en rond de Elthetokerk. 
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Kerkschooldienst 19 juni 2022 

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.  
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Korte terugblik Pinksterdienst 5 juni 2022 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen stonden er voor de Pinksterdienst van afgelopen 

zondag verschillende “actiepunten” op het programma die ons allen in beweging zette. Het thema van 

Pinksteren van dit jaar was niet voor niets ”Kom in beweging”. Met veel enthousiasme werd door de 

aanwezigen aan een drietal programmapunten meegedaan: 

 

- instuderen van liederen die ook tijdens de dienst gezongen werden; 

- samen met elkaar een creatief pinkstervuur maken van papier  

- inhoudelijk bezig gaan met gebedsintenties opschrijven die later in de dienst terug kwamen en/of 

inhoudelijk in gesprek met elkaar gaan over vragen en stellingen die met Pinksteren te maken 

hebben. 

Uit allerhande opmerkingen kunnen we concluderen dat dit heel geslaagde activiteiten waren. Veel 

beweging dus! 

Iedereen bedankt voor de enthousiaste medewerking! 💛😀 

 
Kerkenraad en Bestuur 

Op 2 juni 2022 vergaderden Kerkenraad en Bestuur. In vogelvlucht een paar punten: 

- met de Stichting  werd overleg gevoerd over het verhuren van de kerkzalen, schoonmaak etc.; 

- alom heerste tevredenheid over de huidige opstelling van het liturgisch centrum; 

- er worden ten aanzien van Corona geen specifieke maatregelen meer getroffen en wordt 

uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de kerkbezoekers; 

- bij de deurcollectes gaan de diaken en de deurdienstmedewerker achter elkaar staan om duidelijk 

aan te geven dat het om twee aparte collectes gaat; 

- de jaarrekeningen 2021 van de Kerkrentmeesters en de Diaconie worden akkoord bevonden en 

ondertekend; 

- de V.V.P. bestaat dit jaar 85 jaar. Gedacht wordt om dit jubileum te combineren met het 55 jarig 

bestaan van het kerkgebouw. Dit punt zal nog verder uitgewerkt worden; 

- medewerking zal worden verleend aan een de kerstwandeling 2022; 

- de volgende vergadering wordt op 1 september 2022 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 

17-06-2022: dhr. C.F. Snoek, Sleutelbloemplein 12, 3355 SH  Papendrecht, 85 jaar. 

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

 

LEZERSBIJDRAGEN 
 

Bep van Veenendaal leverde deze week de volgende bijdrage voor de nieuwsbrief: 

 

Weer iets geleerd. 

 

Onlangs leerde ik weer een nieuw woord. Een echt, lekker ‘Nederlands’ woord. 

Ik heb het wel even tot me door moeten laten dringen. 

In ons dorp hebben we er één en misschien ook wel twee. Ik weet het niet. Soms ben ik niet meer 

helemaal op de hoogte van alle veranderingen. Die functies kan ik nog wel volgen, alleen de benamingen 

roepen soms wat vraagtekens op. 

Ik zal de spanning er niet langer in houden. Daar komt ie: de Community Librarian. 

Hoe ik daar op kom? Gelezen in het Kontakt. Deze functionaris geeft de 30ste van deze maand samen 

met de coördinator van de vrijwilligers een rondleiding in de bibliotheek. Op zich een prachtig initiatief.  

Waar komt die naam vandaan? Dat heeft alles te maken met de transitie naar een community library. 

Ik heb het niet verzonnen hè.  

Dat doen ze in de grote stad, al brainstormend, achter een bureau,  
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De library moet namelijk een rol krijgen om de buurt te faciliteren in toegang tot literatuur, opleiding & 

ontwikkeling, cultuur, informatie en digitale vaardigheden. 

Dat lijkt me echt een nieuwe ontwikkeling. Zolang ik in de bieb (sorry library) kom, is dit volgens mij al 

de doelstelling en worden er al jaren prima mogelijkheden geboden voor ieders persoonlijke 

ontwikkeling. 

Tijden veranderen en namen ook. Begrijpelijk, alleen mag het ook een Nederlandse naam zijn. 

Voor de mensen die nog nooit in de nieuwe bieb geweest zijn, is het beslist een aanrader. Even 

rondsnuffelen en interactief bezig zijn, dan kunt u ook meteen kennis maken met Community Librarian. 

Dat is twee vliegen in één klap. Hoe mooi wil je het hebben. 

 

Dank je wel Bep! 

 

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

 

Koffieochtend met muzikale traktatie 

 

Afgelopen woensdag waren 25 Eltheto'ers (m/v) naar de kerk gekomen voor een anders-dan-andere 

koffieochtend. Leendert en Gerda hadden hun gitaren meegebracht om in totaal 7 muzikale klassiekers 

van bekende bands uit het verleden te laten herleven. 

De waardering daarvoor bleek uit regelmatig 

applaus. En er werd door menigeen  

meegeneuried. 

Vóór het optreden was Leendert al  

Toegezongen in verband met zijn verjaardag  

op donderdag. 

De ochtend was serieus begonnen.  

Er werd stilgestaan bij het overlijden van  

Lies Kompagne.  

Als afsluiting van de bijeenkomst las  

Joke Speksnijder een mooi gedicht met diepgang. 

Zo was het al met al een ochtend waarvan  

in alle toonaarden wat meegenomen kon worden. 

 

Nico Verloop  

 

 

 

 

 

 

 

       

Het ging er weer gezellig aan toe!!! 

 

 

 

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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