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Jaargang 3: nr. 39 

 

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 2 oktober 2022 zal worden geleid door de heer L.J. Stout uit Alblasserdam. 

 

Kinderkring 

Aanstaande zondag is er geen kinderkring. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 2 oktober 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor Jeugddorp De Glind. 

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 2 oktober 2022: dhr. N.J. Jongebreur, tel. 06-28419159. 

 

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 

09 oktober 2022: ds. Hester Radstake. 

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. 
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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. 

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 9 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! 

 

 

Bloembollenverkoop 
Vanaf 1 oktober zijn er bloembollen te koop!  

Daarover is een artikel geschreven in de Eltheto-taal waaraan het volgende wordt ontleend.  

Het motto van deze actie is “Groeien en Bloeien”.  

De diaconie heeft de beschikking gekregen over 3000 

bloembollen. Bollen in de kleuren paars, geel,  

rand (rood met een geel randje) en roze.  

Voor de verkoop worden de volgende prijzen gehanteerd:  

10 bollen voor € 2,50 en 25 bollen voor € 5,00  

en dat voor een fleurige tuin en/of gezellig balkon.  

Dat moet u toch aanspreken.  

De opbrengst van de actie is bestemd voor de kerk en  

krijgen de kerkrentmeesters daardoor weer een stukje  

extra ruimte. 

Bestellingen kunt u doen bij de diakenen  

Heleen Dekker, Marian Jongebreur en Ronald van Werven.  

Zij helpen u graag!!! 
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Koffieconcert 9 oktober 2022 
Na de dienst op 9 oktober a.s. wilden we een kort koffieconcert organiseren waarin gemeenteleden hun 

muzikale of creatieve talenten aan elkaar kunnen laten zien. Helaas zijn er te weinig aanmeldingen om 

dit concertje nu te laten doorgaan. We geven het niet op maar stellen we nu dit plan tot nader order uit. 

U kent het spreekwoord: wat in het vat zit verzuurt niet………… 

 

Lezersbijdragen  
 

Deze week leverde Bep van Veenendaal de volgende bijdrage aan: 

 

Hij bleef hangen 

 

Soms is er zo’n zin die blijft hangen. Op dinsdag 16 augustus zag ik hem voor het eerst. Je weet dat je 

er een keer iets mee gaat doen, alleen heb je geen idee wanneer je hem gaat gebruiken. 

Die zin lag al die tijd op mijn keukentafel. Regelmatig verdween hij onder een stapel kranten maar elke 

keer kwam hij toch weer tevoorschijn om daarna weer weken te verdwijnen. Dan opeens is hij er weer 

en dan besluit je de computer aan te zetten om er op een of andere manier woorden aan te geven. 

Hoewel het nog één groot vraagteken is welke woorden dat dan moeten worden. 

Dit ter inleiding! 

Nu de zin: ‘kijk niet te veel terug. Die kant ga je niet op’. 

Ik zal je de diepzinnigheid besparen. Die laat ik graag over aan iemand die het beter kan verwoorden. 

In dit geval ben ik dat niet. Het wordt dus niks met die zin. Hij kan van mijn tafel af. Soms moet je 

toegeven dat je er niks mee kan. 

Dat is dus bij deze gebeurd. Klaar! Afgeserveerd! 

Daarom strooi ik maar een nieuwe tekst. ‘Geloof niet alles wat je denkt’. Ook een aardige toch? Daar ga 

ik ook niks mee doen. 

‘Vandaag is een perfecte dag om simpelweg gelukkig te zijn’. Ook waardevol, maar ja………. 

‘Lief verleden, dankjewel voor alle lessen. Lieve toekomst, kom maar op. Ik ben er klaar voor’. Ook niks 

mis mee! 

‘Het merendeel van je leven speelt zich af in je hoofd, in je gedachten. Maak er een mooie plek van’. 

Zal ongetwijfeld waar zijn, maar ook hier komt geen verhaaltje bij. 

Omdat deze pagina toch verder niets verstandigs voort gaat brengen, nóg een paar niet zelfbedachte 

teksten. Te beginnen met: 

’ blaat het niet dan schaapt het niet’. 

‘De wet van Murphy hadden ze nooit aan moeten nemen’. 

‘Oogst om oogst, land om land’. 

‘De aarde. Laten we er niet omheen draaien’. 

‘Ook al kun je historie niet spellen, je kunt hem wel schrijven’. 

En als laatste: ‘Er was eens geen sprookje’. 

Dat was het dan voor vandaag. Dat komt ervan als het de hele dag regent. Ik had grootse plannen, maar 

het pakte anders uit. Een totaal nutteloos ‘stukkie’ is het geworden. Commentaar leveren mag, bellen 

ook, maar spreek dan je ‘Hoera in ná de Hiep’. 

 

Dank je wel Bep voor deze invulling van de wekelijkse column! 

 

 

 

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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