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Jaargang 3: nr. 38 

 

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 25 september 2022 zal worden geleid door ds. Hester Radstake. De dienst staat 

ook in het teken van de Streekzondag (lees elders in deze nieuwsbrief de aankondiging van de V.V.P.). 

 

Kinderkring 

 

Aanstaande zondag is er kinderkring. 

 

Collecte  

 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 25 september 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor Kerk in Actie: de Vredesweekcollecte voor 

Columbia: Vrouwen als Vredestichters; 

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 

26-09-2022: Mw. C.D. Labrijn-Braat, Goudenregenstraat 2, 2951 CA  Alblasserdam, 80 jaar. 

 

Huwelijken 

24-09-2022: Dhr. en Mw. N.J. Verloop/Bakker, Cornelis Smitstraat 57, 2951 AB  Alblasserdam, 58 jaar. 

24-09-2022: Dhr. en Mw. Van Eenbergen/Luttje, Kamgras 37, 2954 AB  Alblasserdam, 54 jaar. 

26-09-2022: Dhr. en Mw. B.M. Luksen/Bredius, Zeelt 126, 2954 BK  Alblasserdam, 53 jaar. 

 

Autodienst 

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

Zondag 25 september 2022: dhr. C. Bezemer, tel. 6912256. 

  

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


2  

  
 

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 

02 oktober 2022:  de heer L. Stout uit Alblasserdam. 

09 oktober 2022: ds. Hester Radstake (na afloop van de dienst kort koffieconcert). 

16 oktober 2022: ds. R. Philipp uit Den Haag. 

23 oktober 2022: mw. ds. N. Verburg uit Den Haag. 

30 oktober 2022: mw. M. Nieuwenhuis uit Schiedam. 

 

 

Kliederkerk Alblasserdam 

Op zondag 25 september vanaf 16.00 tot 18.00 uur (15.45 inloop) is er 

in de Ontmoetingskerk (Blokweerweg 75) weer een Kliederkerk 

Alblasserdam (samenwerking tussen de Elthetokerk en wijkgemeente De 

Brug)!  

Kliederkerk is voor kinderen van 0-12 jaar met hun ouders/verzorgers én 

alle anderen die het leuk vinden om mee te doen, van jong tot oud! Ook 

mensen zonder kinderen of opa’s en oma’s zijn dus van harte welkom om 

mee te doen, mee te kijken, mee te knutselen, te praten, te eten en te 

vieren!  

Het thema is ‘In het begin’ naar aanleiding van het scheppingsverhaal.  

We beginnen dit keer met keuze uit allerlei leuke activiteiten rondom het 

thema, daarna hebben we een korte viering en we sluiten af met samen eten!  

Je bent van harte welkom!  

Mocht je vragen hebben: je kunt mailen of appen/bellen naar ds. Hester Radstake, 

radstake@elthetokerk.nl 06 82322909 

De allerbeste manier om meer te weten te komen is natuurlijk een keer mee komen doen. Tot dan! 

 

V.V.P.-nieuws/Streekzondag 
 

Aanstaande zondag 25 september 2022 wordt het 85-jarig jubileum van de Vereniging van Vrijzinnige 

Protestanten in Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en Omstreken gevierd. Binnen het bestuur van de VVP 

is besloten om ook de streekgenoten uit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden erbij te betrekken. 

Kortom, een traditionele streekzondag! 

Meer informatie treft u aan in het artikel in de Eltheto-taal. 

 

 

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

Groothuisbezoek (herhaald bericht) 

In oktober willen we groothuisbezoeken houden. Thema is ‘Aan tafel!’ Hoe denken wij als vrijzinnig-

liberale geloofsgemeenschap over het vieren van het Avondmaal? Wat vinden we belangrijk? Hoe vieren 

we de Maaltijd het liefst? Groothuisbezoeken zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten en ervaringen met 

elkaar te delen en zo elkaar op een andere manier te leren kennen. 
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U kunt zich opgeven voor één van de volgende groothuisbezoeken. Heeft u vervoer nodig, geef dat dan 

ook aan! Voor elke plek buiten Alblasserdam geldt dat in elk geval drie mensen mee kunnen rijden met 

Hester.  

We willen groepen van maximaal acht personen, als er meer mensen zich aanmelden op één moment, 

zullen we overleggen en eventueel een extra moment plannen. 

 

Aanmelden kan bij Hester: radstake@elthetokerk.nl, 078 6912690, 06 82322909 of via de lijst op de 

tafel in de hal (liefst voor 1 oktober) 

 

11 oktober 20.00-21.30  Heleen en Peter Dekker,  

Dr. Rietveldplein 45, Papendrecht 

13 oktober 15.00-16.30  Leen en Rineke Stout,  

Plantageweg 35c, Alblasserdam 

14 oktober 10.00-11.30  Dini en Cor Resseler,  

Waterlinie 31, Nieuwpoort 

18 oktober 20.00-21.30  Gerda Vaartjes,  

Roemer Visscherstraat 3, Alblasserdam 

20 oktober 10.00-11.30  Bep Hofstede,  

De Wervel 29, Alblasserdam 

20 oktober 15.00-16.30  Corry Heykoop,  

Stellingmolen 486, Papendrecht 

 

Koffie-ontmoetingsmoment 
Het maandelijkse koffie/thee-ontmoetingsmoment  

wordt weer gehouden op  

vrijdagmiddag 30 september 2022 in de  

grote zaal van de Elthetokerk.  

Vanaf 15. 30 uur bent u weer van harte welkom! 

 

 

 

 

Lezersbijdragen  
 

Deze week leverde Bep van Veenendaal de volgende bijdrage aan: 

 

70 jaar 

 

Sinds ik alleen ben, eet ik niet meer aan tafel maar voor de televisie. Iets wat ik me nooit had voor 

kunnen stellen. De enige keer dat we niet aan tafel aten, was als er een belangrijke voetbalwedstrijd 

gespeeld werd. Dan was het een “bordje schoot”. 

Nu is het dus dagelijks een bordje in de stoel gecombineerd met het 6-uur nieuws. 

Wat ik dan zie, wakkert mijn eetlust niet echt aan. Poepende en ‘urinerende’ koeien. Gadver, nu weet ik 

wel hoe dat er uit ziet. Daar mogen ze wel mee stoppen. Waren het een jaar geleden nog naalden die 

in armen verdwenen, nu zijn het koeien. Zit ik lekker aan mijn zorgvuldige gefabriceerde warme hap, 

verschijnt er weer een bilpartij in actie op het scherm. Jasses, dat komt de eetlust niet echt ten goede. 

Koeien zijn dieren die weinig afspraken met elkaar maken. Ze zouden kunnen besluiten om hun stal 

schoon te houden en alleen de hoeken te gebruiken. Dat doen ze niet. 

Gelukkig ben ik lekkere eter, maar toch……..! 

Het nieuws brengt de ene crisis na de andere. En dan…… dan komt er toch nog een vrolijk berichtje 

door. Het heeft moeite gekost voor de jongens en meisjes van het NOS-journaal, want ellende is 

blijkbaar makkelijker op te sporen dan iets wat een beetje positiviteit uitstraalt. 

Het is gelukt: Jip en Janneke bestaan 70 jaar! Hoera! 

Wie kent ze niet. Wie heeft de verhaaltjes niet zelf gelezen of voorgelezen aan zijn/haar kinderen en 

kleinkinderen. 

We kennen toch allemaal poes Siepie en hondje Takkie. 

Prachtige verhaaltjes van Annie M.G. Schmidt met schitterende tekeningen van Fiep Westendorp. 
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Voor het journaal is het een kort item, maar toch fijn dat het even is meegenomen. 

En……. meteen weer terug naar de energie-, woning- en asielcrisis. Oh, de booster wordt ook nog even 

meegenomen. Nog een paar naalden en dan is het nieuws weer voorbij. Mijn dagelijkse portie ellende 

zit er weer op. 

De vaat moet nog weggewerkt worden en aangezien de vaatwasser niet is geïntegreerd in mijn keuken 

moet het afwasborsteltje gehanteerd worden. Wel een ZEN-momentje natuurlijk. Daar hoef ik niet voor 

op een matje. 

Ouderwets hè, zo’n afwasborstel. Ik varieer wel. Het is ook regelmatig een sponsje. Afwisseling is 

belangrijk. Je moet jezelf blijven uitdagen! 

Klusje geklaard, nu nog een kop cafeïnevrije koffie om het journaal weg te spoelen. 

En dan…….een leuke film opzoeken. Mijn dag wordt weer goed afgesloten. 

 

Dank je wel Bep! 

 

 

 

 

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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