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Jaargang 3: nr. 34 

 

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 28 augustus 2022 zal worden geleid door ds. Hester Radstake. 

 

Kinderkring 

Aanstaande zondag is er weer kinderkring. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 28 augustus 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. 

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 

01-09-2022: dhr. en mw. A. v.d. Graaf-Visser, Resedastraat 5, 2951 BW  Alblasserdam, 62 jaar. 

 

Autodienst 

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

Zondag 28 augustus 2022:   Dhr. C. Bezemer, tel. 6912256 

 

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 

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

04 september 2022: Kerk op Schootdienst 12.00 uur (zie onder). 

11 september 2022: ds. Hester Radstake (STARTZONDAG). 
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18 september 2022: ds. H. Hartogsveld uit ‘s – Gravendeel. 

25 september 2022: ds. Hester Radstake. 

 

Kerk op Schootdienst 

Op zondag 4 september om 12.00 uur is er weer een Kerk op Schootviering in de Elthetokerk 

(Blokweerweg 22). We vertellen het verhaal van Jona. Er is weer veel te zien, te beleven en te zingen!  

De viering duurt ongeveer een half uur en na afloop ontmoeten we elkaar met limonade en iets lekkers. 

Kinderen van 0- ong.5 jaar zijn met hun (groot)ouders/verzorgers van harte welkom om mee te vieren.  

 

Hartelijke groet van Bea, dominee Beer en dominee Hester (06 82322909, radstake@elthetokerk.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Koffie-ontmoetingsmoment 

Het maandelijkse koffie/thee-ontmoetingsmoment wordt weer gehouden op vrijdagmiddag 26 

augustus 2022 in de grote zaal van de Elthetokerk. Dit bericht is abusievelijk vergeten te vermelden in 

de vorige nieuwsbrief, waarvoor excuses. 

 

ELTHETO-TAFEL in Italiaanse sfeer 

Zaterdag jl. werd de Eltheto-tafel gehouden en wat voor één!  

De deelnemers werden buiten ontvangen met een aperitief op z’n Italiaans. Het weer werkte natuurlijk 

fantastisch mee en de stemming zat er meteen goed in.  

Binnen in de tot restaurant omgetoverde grote zaal werd het “driegangendiner” verzorgd en een 

toepasselijk drankje geserveerd. 

Het werd een hele gezellige bijeenkomst en echt…… als u er niet bij was, u hebt wat gemist! Het was 

een ouderwets gezellige Elthetomiddag en – avond.  

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de organisatie (in de meest brede zin) te bedanken voor 

hun kookkunst en de enorme inzet om de Elthetotafel tot een succes te maken. 

Let op de nieuwsbrieven en de website, want op 26 november is er weer een Eltheto-tafel. Wellicht bent 

u er dan ook bij! 

O ja, voor ik het vergeet: na aftrek van de kosten kon een leuk bedrag van € 145,00 aan de 

kerkrentmeesters worden overhandigd en dat is toch een plezierige bijkomstigheid. 

Onderstaand treft u wat afbeeldingen aan van deze gebeurtenis. 

Cor Resseler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   De ontvangst    De “Opscheppers”   Dat ziet er toch goed uit? 
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   Zichtbaar genieten!         Het dessert mag er zijn! 

 

Herinnering 

Denkt u nog om de aanmelding voor deelname aan de excursie naar Kaasboerderij De Kuiper in 

Giessenburg op 14 september 2022? De intekenlijst ligt in de hal van de kerk. De kosten bedragen  

€ 15,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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