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Jaargang 3: nr. 30  

 

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 31 juli 2022 zal worden geleid voor de heer G. Barendrecht uit Barendrecht. 

  

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 31 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 Fonds Julia & Beatrijs; 

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 
 

Verjaardagen 

04-08-2022: Joris van den Oudenhoven, p/a Suite 7, 3335 EA  Zwijndrecht, 8 jaar. 

 

Huwelijken 

--- 

 

Autodiensten 

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

Dhr. Peter Dekker, tel. 6158666/06-37238112 

 

Aanvragen voorbede  

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat in de vakantieperiode van Hester Radstake telefonisch of per 

mail bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com en/of Inge Nieuwenhuis, tel. 

6912704. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur  

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

 

Agenda 2022 

07 augustus 2022: ds. J. Klijnsma uit Brouwershaven. 

14 augustus 2022: ds. Hester Radstake. 

21 augustus 2022: ds. D.C. Peters uit Alphen aan den Rijn. 

28 augustus 2022: ds. Hester Radstake. 
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Eltheto-taal 

Eind augustus 2022 verschijnt de tweede uitgave dit jaar van Eltheto-taal. Kopij voor dit nummer kunt 

u aanleveren tot en met 12 augustus 2022 bij Coby Hartsuiker: c.hartsuiker@hetnet.nl.  

 

LEZERSBIJDRAGEN 
 

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

 

De meeste mensen deugen 

 

In zijn studentenkamertje is het stil. Hij werkt aan zijn toespraak voor de bijeenkomst van mannelijke 

studenten binnen de vereniging. Zijn knuffelbeertje hangt in een stoel. Op zijn bureau staat een foto van 

een lachend gezin waar hij onderdeel van uitmaakt. 

De tong hangt nog net niet uit zijn mond. Hij wil er iets moois en bijzonders van maken. De tekst moet 

in orde zijn. 

Na een uur of twee klapt hij zijn laptop met een glimlach dicht. Het is gelukt. Alles staat netjes op papier. 

De dag breekt aan. Hij mag. Eindelijk mag hij zijn verhaal laten horen. Daar heeft hij zich zo op verheugd. 

Hij knuffelt zijn beertje nog even, werpt een kushandje naar de foto en gaat op weg. Wat zullen zijn 

ouders trots op hem zijn. 

Na de bijzonder vrouwonvriendelijke teksten die hij uitspreekt, mag ik ervan uitgaan dat ze dat niet zijn. 

Alle vrouwen als hoer omschrijven, is niet iets waar je ouders en zus enthousiast van zullen worden. 

Waarschijnlijk heeft hij net een blauwtje gelopen, of wil het met de liefde niet echt lukken en dan kun je 

blijkbaar maar één ding roepen: ‘Vrouwen zijn hoeren’. De rest van de tekst zal ik u besparen. Dit is al 

stuitend en misselijkmakend genoeg. En zo’n jongen komt waarschijnlijk straks bovendrijven in de top 

van de samenleving. 

Zo’n jongen moet gefrustreerd zijn, anders praat je niet zo beledigend over de ander. 

Het maakt wel iets duidelijk. Ondanks MeToo en alle ophef die dat teweeg gebracht heeft, gaat het 

gewoon door. Door toeval lekte dit fragment uit en werd er aan de bel getrokken, maar hoe vaak rollen 

dit soort woorden niet uit monden van jongemannen. 

En het heeft allemaal met respect te maken of liever gezegd met gebrek aan respect. 

En uiteindelijk zijn vrouwen prachtige wezens!! Niet dat ze allemaal even leuk zijn hoor, maar de meesten 

zijn mooi net als het merendeel van de mannen. Dan sluit ik maar af met de woorden: ‘De meeste 

mensen deugen’. 

 

Dank je wel Bep! 

 

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

Deze week zijn er geen activiteiten. 

 

 

 

 

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  

 

 

 

Noot van de redactie: de volgende nieuwsbrief geldt voor twee weken! 
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