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Jaargang 3: nr. 31/32 

 

Attentie: deze nieuwsbrief geldt voor twee weken!! 

 

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 7 augustus 2022 zal worden geleid door ds. J. Klijnsma uit Brouwershaven. 

De dienst van zondag 14 augustus 2022 zal worden geleid door ds. Hester Radstake. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 7 augustus 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor de Stichting het vergeten Kind; 

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

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

De collectedoelen voor de dienst van zondag 14 augustus 2022 zijn bestemd voor: 

  Diaconie: het diaconaal Havenproject; 

  Kerkelijke doeleinden 

U kunt uw bijdrage digitaal op de gebruikelijke wijze overmaken (zie boven). 

 

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

 

Wel en wee uit de gemeente 
 

Verjaardagen 

17-08-2022:  Mw. C. Kamerling-de Bruin, Kerkbuurt 208e, 3361 BM  Sliedrecht, 94 jaar. 

25-08-2022:  Dhr. N.J. Verloop, Cornelis Smitstraat 57, 2951 AB  Alblasserdam, 81 jaar. 

27-08-2022:  Mw. A.B. Beulink-Roodnat, Wilgenhof 35, 3355 PE  Alblasserdam, 81 jaar. 

 

Huwelijken 

08-08-2022:  Dhr. en Mw. C. Bezemer, Haven 71, 2951 GC  Alblasserdam, 60 jaar; 

15-08-2022:  Dhr. en Mw. J. Bouter, Rivierstaete 59, 2953 HC  Alblasserdam, 55 jaar 

 

Autodiensten 

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

Zondag 7 augustus 2022:   Dhr. Leo Groenenboom, tel. 7070687; 

Zondag 14 augustus 2022: Dhr. Cees Bezemer, tel. 6912256. 
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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 

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

28 augustus 2022: ds. Hester Radstake. 

 

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.  

 

V.V.P. (herhaald bericht) 
 

De jaarlijks Provinciale Ontmoetingsdag wordt dit jaar gehouden op zondag 28 augustus 2022 in 

Lekkerkerk. Het dagprogramma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

- 09.15 uur: ontvangst met koffie/thee in eetcafé De Nar te Lekkerkerk; 

- 10.00 uur: Kerkdienst in de Grote of Johanneskerk met na afloop een presentatie over het 

      monumentale kerkgebouw; 

- 12.00 uur: Lunch in Eetcafé De Nar; 

- 14.00 uur: verhalenverteller Kees Posthumus en pianist Dirk Overbeek treden op. 

U kunt zich voor 20 augustus 2022 aanmelden bij voorkeur via adrivanvliet@planet.nl. of 

telefonisch: 0180-662721 of 06-54392483. 

Een aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij de eindredactie van onze nieuwsbrief. 

Het volledige programmaoverzicht hangt op het publicatiebord in de hal van de Elthetokerk. 

 

 

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

Koffieochtend 

Woensdag 10 augustus 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!! 

 

Aanvullende informatie: 

 

 

Tijdens deze koffieochtend kunt u zich alvast  

inschrijven voor de excursie op 14 september 2022 

naar Kaasboerderij Kuiper in Giessenburg, 

met een lunch ter afsluiting. 

De intekenlijst ligt vanaf 10 augustus aanstaande  

in de hal van de kerk. 

De kosten bedragen € 15,00. 

 

  

 

 

mailto:gerdavaartjes@msn.com
mailto:c.hartsuiker@hetnet.nl
mailto:adrivanvliet@planet.nl


3  

  

 

ELTHETO-TAFEL 

Na 2 jaar is het weer mogelijk: De Eltheto-tafel!  

Op zaterdag 20 augustus aanstaande willen we  

weer met elkaar eten en dat  

voor een klein bedrag.  

U bent welkom vanaf 16.30 uur.  

U zult meerdere gangen voorgeschoteld krijgen! 

U kunt zich voor 13 augustus 2022 aanmelden bij  

Heleen Dekker, tel. 078-6158666 of 06-37446576. 

Aanmelden per mail is mogelijk: h.dekker004@online.nl.  

Informatie kunt u ook bij haar inwinnen. 

 

           AAN TAFEL!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Welkom!! 

 

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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