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Jaargang 3: nr. 27  

 

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 10 juli 2022 zal worden geleid door mw. ds. M. Kwant uit Alphen aan den Rijn. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 10 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 eigen diaconale werk; 

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 

10-07-2022: Jochem van den Brom, Van Lennepstraat 3, 2951 TK  Alblasserdam, 9 jaar. 

12-07-2022: Roef Hakstege, Johan de Wittstraat 35, 2953 BG  Alblasserdam, 6 jaar. 

 

Huwelijken 

16-07-2022: dhr. J. de Groot en mw. C.A. de Groot-Horsman, Abbeskesdoel 31, 2971 VB 

                    Bleskensgraaf, 51 jaar. 

 

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 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. 

 

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


2  

  

Agenda 2022  

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. 

 

Dankbetuiging 

Mw. Edith Kompagne wil mede namens de familie onze Elthetogemeente bedanken voor het getoonde 

medeleven, de steun en betrokkenheid na het overlijden van mw. Lies Kompagne-Bruggeman. Het was 

voor hun fijn om te ervaren dat zo velen hebben meegeleefd. 

 

 

LEZERSBIJDRAGEN 
 

Deze week heeft Bep van Veenendaal de volgende bijdrage aangeleverd: 

 

Soms gaat er iets af. 

 

Hebt u hem ook? Heel verstandig. Het moet trouwens. Het is verplicht. Bij huurwoningen wordt het voor 

je gedaan, maar bij een eigen huis moet je zelf maar zien hoe ze aan het plafond komen. 

Nou…….ik heb ze. Drie zelfs! Op elke verdieping één en dan wel aan de kant van het trapgat natuurlijk, 

want dat was jaren geleden al het advies. Rook gaat omhoog en dan in eerste instantie zal het trapgat 

de makkelijkste route zijn. 

Een paar jaar geleden, ik lag net heerlijk te dromen, kwam er een venijnige piep uit mijn huis. De 

brandmelder! In eerste instantie dacht ik het te kunnen negeren omdat het slechts een oproep was om 

de batterij te vervangen. 

Dat bleek een illusie. Zo’n ding geeft dan namelijk elke paar minuten het signaal af dat hij vervangen wil 

worden. 

Eruit dus! 

Zelf dacht ik dat het die op de overloop was. Geluid laat zich soms slecht traceren. 

Dat is dus wachten op de volgende piep en als je wacht, zeker ‘s nachts, duurt dat lang. 

Hij kwam. De piep. Ik stond verkeerd. 

Trap af naar de volgende. Wachten…….en ja hoor, ik stond goed. Trapje uit de garage gehaald, kapje 

losgedraaid en de batterij eruit gerukt. Zo, die houdt verder zijn mond wel dicht. 

 

Trapje op, trapje af. 

Twee uur later. Ik word wakker van een vervelend snerpende piep. Het zal toch niet waar zijn hè. Het 

was waar. Het ritueel herhaalde zich. Eronder staan, wachten op de volgende snerp en door naar de 

onderste etage. Trapje meenemen, kapje draaien en met een klein beetje chagrijn de batterij eruit 

trekken. 

De klok slaat vijf uur. Niet dat ik dat hoorde. Wat ik wel hoorde was een indringende snerp. De laatste 

moest ook zo nodig de nacht gebruiken om mij te wekken. 

Het voordeel van de laatste is dat je meteen door kunt naar de goede etage. Toevallig was dat ook de 

etage waar ik de nacht pleeg door te brengen. 

Wel jammer dat het trapje nog beneden stond. Een beetje slaapdronken liep ik de trappen af. Dat ging 

allemaal goed. En……daar gaat ie weer. Trapje op, beetje voorzichtiger omdat het trappengat wel erg 

dichtbij was, kapje losdraaien en de batterij eruit rukken. Dat ding kan trouwens behoorlijk vast zitten. 

Daar kom je dan ook weer achter. Het was echt een nacht vol leermomenten! 

Waarom gaat zo’n ding niet overdag af? Hoe veilig is zo’n brandmelder nou als je midden in de nacht 

allerlei capriolen uit moet halen om de batterij te vervangen. 

Ik moet eerlijk toegeven dat ik aan vervangen niet toe gekomen ben. Eruit halen was voor mij op dat 

uur van de nacht toch echt de enige optie. 

Missie geslaagd! Nachtrust naar de knoppen! 

Waarom me dit verhaal weer te binnen schiet? Dat komt door een krantenartikel dat ik net onder ogen 

kreeg. Bijna de helft van de mensen, aldus het artikel, blijkt de hoge tonen van de brandmelder niet te 

horen. Daar vind ik dan ook weer iets van, maar dat is misschien voor een andere keer. 

 

 

 

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

 

 

Koffieochtend 

Woensdag 13 juli aanstaande is het weer tijd  

voor de gebruikelijke koffieochtend! 

Om 10.00 uur bent u weer van harte welkom  

voor een kop koffie en/of thee en  

een gezellig praatje in de grote zaal van de kerk. 

Van harte aanbevolen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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