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Jaargang 3: nr. 33 

 

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 21 augustus 2022 zal worden geleid door ds. D.C. Peters uit Alphen aan den 

Rijn. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 21 augustus 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor een actuele situatie; 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:  

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

U kunt uw bijdrage digitaal op de gebruikelijke wijze overmaken. 

 

Ook bij de uitgang kunt u uw gaven deponeren in de daarvoor bestemde collectezakken. 

 

Wel en wee uit de gemeente 
 

Verjaardagen 

--- 

 

Huwelijken 

--- 

 

Autodienst 

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

Zondag 21 augustus 2022:   Dhr. Leo Groenenboom, tel. 707068. 

 

Aanvragen voorbede  

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Hester Radstake 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 

28 augustus 2022:   ds. Hester Radstake. 

04 september 2022: mw. ds. M. Kwant uit Alphen aan den Rijn. 

11 september 2022: ds. Hester Radstake (startzondag). 

18 september 2022: ds. H. Hartogsveld uit ‘s – Gravendeel. 

25 september 2022: ds. Hester Radstake. 
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A C T I V I T E I T E N 
 

ELTHETO-TAFEL 

Aanstaande zaterdag is er weer een Elthetotafel!! 

Ongeveer 23 mensen schuiven aan voor een Italiaanse avond.  

Vanaf 16.00 uur is de ontvangst met een aperitief op z’n Italiaans,  

daarna gaan we aan tafel voor een Italiaans 3 gangen menu. 

Na afloop is er koffie en thee met iets lekker, gemaakt  

door iemand die dit spontaan heeft aangeboden. 

(Alvast bedankt Truus). 

 

      Er worden natuurlijk kosten gemaakt, al houden we  

      die zo laag mogelijk, dus daarom vragen we een bijdrage  

      van minimaal € 8,50 p.p. Maar meer geven omdat het zo  

      lekker was of zo gezellig, mag natuurlijk altijd! 

      Het bedrag wat die avond overblijft wordt geschonken aan de 

      Kerkrentmeesters voor kerkelijke doeleinden. 

 

Denkt u nu……”oh nee dat ga ik nu missen”. Let op de nieuwsbrieven en de website, want op 26 november 

is er weer een Eltheto-tafel. Wellicht bent u er dan ook bij! 

 

LEZERSBIJDRAGEN 
 

Deze week ontvingen wij van onze vaste columniste Bep van Veenendaal de volgende bijdrage: 

 

Een ‘korte’ uitleg? 

 

Ligt het nou aan mij? 

Soms ben je even de weg kwijt. Dat komt omdat ik bij de apotheek geweest ben. Niet dat het moeilijk 

was om die te vinden, maar toen ik daarvan thuiskwam en de ‘bijbehorende bescheiden’ bekeek, 

fronsten mijn wenkbrauwen zich, verschenen er spontaan pukkeltjes in mijn nek en vroeg ik me af wie 

hier nou de weg kwijt is. 

Even een korte uitleg. 

Het ging om een smeerseltje, niks bijzonders eigenlijk, gewoon een tubetje met een dopje erop. Bij 

openmaking verschijnt er meestal een geleiachtige substantie die ergens op moet. Niet echt iets om 

een verhaaltje over te maken. We smeren allemaal wel eens. 

Simpel, zou je zeggen, maar dat lag toch anders. Dat smeren had uitleg nodig. Ik kreeg drie vol 

getypte A4-tjes mee, waarvan er één ook nog dubbelzijdig was. 

Niet alleen dat, maar er werd ook een kijksluiter toegevoegd. Voor de leek leg ik het even uit: Een 

kijksluiter is een korte animatievideo met de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een medicijn. 

Die moest ik dan scannen en kon ik zien hoe ik moest smeren en behalve dat, zat er ook nog een 

uitgebreide bijsluiter in het doosje. Je zal dyslexie hebben of de taal niet goed beheersen. Voor de 

kijksluiter heb je dan wel een speciale app nodig. 

Smeren is dus een behoorlijk gevaarlijke onderneming geworden. Dat heb ik onderschat. 

Het verhaal is nog niet klaar. Mijn blik op het doosje riep wéér een diepe frons op en ook die pukkeltjes 

kwamen spontaan terug en die had ik niet vóór ik naar de apotheek ging. 

Over de tekst op het bijbehorende doosje was ‘zorgvuldig’ nagedacht. Ik moest het namelijk 

intermitterend gebruiken. 

Eh! Hu! Watte! 

Als ik het woord niet begreep moest ik door naar de meegeleverde folder, oftewel de 3A-viertjes. Nou 

snapte ik wel wat de bedoeling was, namelijk gewoon langzaam afbouwen, maar die woorden stonden 

er niet. 

Nee! Het moest anders omschreven worden. Duidelijker ook! Dus ik moest ‘intermitterend’ afbouwen. 

Ik zal het eerlijk toegeven, er zijn dagen dat ik het woord niet gebruik. Eigenlijk komt het niet eens in 

mijn vocabulaire voor. Ik moest voor de zekerheid dus even googelen. Dat is wel raar, want het is toch 

gebruikelijk dat je de tekst op het doosje in ieder geval meteen begrijpt. 

Dit komt niet uit mijn duim hè. Ik heb het niet bedacht. Dat heeft de apotheek helemaal zelf 

verzonnen. 
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Misschien kunnen ze hun voordeel doen met de tekst: ‘Less is more’! 

Wat een eenvoudig tubetje leek, bleek studiemateriaal voor een hele avond te zijn. Ik had bijna de 

huisartsenpost nodig. 

Of ik er een avond aan gewijd heb? 

De oud-papiermand in de hoek van de keuken riep maar één ding: ‘Papier hier, papier hier’. En zo 

geschiedde. Hij kreeg wat hij wilde. Papier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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