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Jaargang 3: nr. 45 
 

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. 

 

Dienst aanstaande zondag 

De (oogst)dienst van zondag 6 november 2022 zal worden geleid door ds. Hester Radstake. 

 

Kinderkring 

Aanstaande zondag is er kinderkring. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 6 november 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor Dorcas Voedselactie; 

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 
Huwelijken: 

--- 

 

Verjaardagen: 

--- 

 

Autodienst 

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

Zondag 6 november 2022: dhr Nico 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 

13 november 2022: dhr. drs. Z. Albada uit Gorinchem. 

20 november 2022: ds. Hester Radstake. 

27 november 2022: ds. Hester Radstake. 
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KERK OP SCHOOT 

 

Op 6 november om 12.00 uur is er in de Elthetokerk  

aan de Blokweerweg 22 weer een  

Kerk op Schoot viering!  

 

Dit keer gaat het verhaal over Zacheüs. We vertellen en zingen over het verhaal, we beleven 

het door bij elk stukje van het verhaal iets te doen of te zien of te voelen! Na afloop is er 

limonade en iets lekkers! 

 

Kerk op Schoot vieringen zijn laagdrempelige vieringen voor kinderen van 0 tot 

ongeveer 5 jaar, samen met hun (groot)ouder(s)/ verzorger(s). Oudere broers 

en zussen mogen ook meekomen. 

 

Van harte welkom! Voor meer vragen kunt u terecht bij ds. Hester Radstake, 

radstake@elthetokerk.nl 

 

 

‘Eltheto open podium’ 

Op 27 november, 1e advent, bent u tijdens de koffie welkom voor het ‘Eltheto open podium’. U pakt wat 

te drinken en te eten in de grote zaal en neemt daarna plaats in de kerkbanken (waar ondertussen de 

kleine tafeltjes die op de banken passen klaargezet zijn voor uw kopjes). En dan kunt u (hooguit een 

uur) genieten van muziek, zang en voordracht door verschillende gemeenteleden. Na afloop wordt er 

een vrijwillige bijdrage gevraagd, de opbrengst is voor de Elthetogemeente.  

Tijdens deze bijeenkomst wordt er ook lekkers verloot, dus neemt u wat kleingeld mee om lootjes te 

kopen!  

Wilt u ook wat spelen, zingen, voordragen: meld u dan aan bij Gerda, Heleen of Hester! 

 

Heel Alblasserdam op weg naar KERST (herhaald bericht) 

 

Ja u leest het goed: Kerst! Na drie jaar afwezigheid zal er in Alblasserdam weer een Kersttocht worden 

georganiseerd. Met een grote groep enthousiaste mensen willen we heel Alblasserdam weer meenemen 

langs het mooie Kerstverhaal. Met een vernieuwde route en nieuwe uitwerking van de kerstthema’s. Ook 

onze kerk zal weer meedoen.  

Wilt u met uw gezin het kerstverhaal ook beleven? Reserveer dan alvast zaterdagavond 17 

december in uw agenda!  

Naast de mooie tocht, zal ook Gospelkoor His Voice weer de dorpskerstzang ten gehore brengen. Dit 

keer in 3 shifts, zodat nog meer mensen van de kerstliederen kunnen genieten. 

Om deze kersttocht helemaal te laten slagen, hebben wij ook uw hulp nodig:  

- Zou u ons financieel willen helpen? Om de route te sponsoren is elke bijdrage welkom. 

Deze kunt u de komende zondagen deponeren in de daarvoor bestemde bus in de hal van de 

kerk.  

- Olvaritpotjes (klein of groot). Deze kunt u de komende zondagen op de grote tafel in de hal van 

de kerk zetten (gelieve geen andere potjes). 

Wij hebben de ervaring dat veel mensen die tocht bezoeken! 

Wij hebben er in ieder geval weer zin in. U toch ook?  

Mocht u nog vragen hebben, spreek ons gerust aan! 

 

Addy Groenenboom (06-10361396 ) en Gerda Vaartjes (06-40574756)  
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Helaas kunnen wij ook dit jaar geen echte kerstmarkt houden. Corona is nog niet het land uit. Dat dit 

niet alleen jammer is voor onze leden, maar ook voor de penningmeester, kan iedereen begrijpen. We 

willen echter met kerst graag iets moois op tafel hebben staan en onze kerststukken zijn daardoor heel 

geliefd. Onze trouwe bloemistes hebben samen besloten om ook dit jaar weer kerststukken te maken 

die u van te voren kunt bestellen. U kunt opgeven hoe duur uw kerststuk mag zijn beginnend bij € 12,50 

oplopend tot € 30,00 á € 35,00. U kunt aangeven naar welke kleur uw voorkeur uitgaat en of u iets in 

het rond of langwerpig wilt en met of zonder kaarsen (lichtjes). Ook worden er deurhangers gemaakt 

van € 25,00 - € 35,00. (zolang de voorraad strekt). 

Het bestellen van kerststukken kan tot uiterlijk 1 december. Dit kan door te mailen naar Dini Resseler. 

Haar mailadres is d.resseler-vink@hccnet.nl of bellen naar 0184-641769.  

Ophalen kan op vrijdag 9 december. U krijgt dan van ons een tijd op, zodat we niet alle ophalers 

tegelijk in de kerk hebben. 

Nadere informatie over verdere activiteiten voor de kerstmarkt zal binnenkort gepubliceerd worden in 

de wekelijkse Nieuwsbrief en in het kerstnummer van Eltheto-taal. 

Vraag: heeft u nog schalen en/of houders voor deurhangers over, dan kunt u die inleveren bij  

Leni Rosloot of op zondag meebrengen naar de kerk. Ook kerstgroen is vanaf 25 november van harte 

welkom, want: “zonder groen kunnen we niets doen”. 

Ook willen we weer levensmiddelenmanden verloten. Houdbare levensmiddelen kunt u hiervoor 

inleveren in de kerk. Loten zijn binnenkort te koop bij Coby Hartsuiker en kosten € 0,50 per stuk. 

 

Leni Rosloot heeft weer heerlijke jam gemaakt; ook deze kunt u vooraf bestellen bij Leni:  

078-6915771. 

 

Passieavond 
Woensdagavond 9 november aanstaande om 20.00 uur verzorgt de heer Bram Belder een inleiding 

over Scheepswerf De Noord in Alblasserdam. Het wordt weer een interessante avond en wij nodigen u 

graag uit deze avond mee te maken!! Aanbevolen!! 

 

Stichting tot Bouw en Instandhouding Elthetokerk 

 

Voor zover u het nog niet had gehoord: Margo en Aart v.d. Graaf zijn deze week verhuisd naar een 

appartement in de Hof van Sliedrecht aan de Lijsterweg 237, 3362 BH in Sliedrecht. Dat betekent helaas 

ook dat zij het bestuur van de Stichting gaan verlaten. Meer dan 18 jaar heeft Margo voor de Stichting 

de supervisie gehad van de verhuur van het kerkgebouw. Tevens zorgde zij ervoor dat de voorraad 

koffie/thee/suiker/melk/siroop en de voorraad schoonmaakmiddelen, toiletpapier e.d. tijdig werden 

aangevuld. Werk dat niet altijd opvalt en zeker niet zolang de voorraden op peil blijven. Maar al met al 

een enorme klus! 

Ook Aart heeft jarenlang veel werk verzet op het gebied van alle mogelijke soorten timmerwerk. Ik denk 

dat ik niet overdrijf als ik zeg dat zo ongeveer alle kasten en wanden in het gebouw het werk zijn van 

Aart. Hij bleek enorm creatief als er iets gemaakt moest worden, van slimme en handige opbergplekjes 

voor sleutels tot de reparatie van de tafels in de grote zaal. Aart draaide er zijn hand niet voor om. Ik 

weet zeker dat ik nog heel veel vergeet van het werk dat Margo en Aart de afgelopen jaren voor de kerk 

hebben verzet. Maar ja, ik loop hier nog niet half zo lang mee als Margo en Aart. 

Natuurlijk hebben wij als bestuur op de bestuursvergadering van 1 november nog passend afscheid van 

hen genomen, maar ook vanaf deze plaats willen we hun vertrek niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

 

 

AANKONDIGING KERSTMARKT 

 

 



4  

  
 

Margo en Aart, heel veel dank voor jullie grote jarenlange inzet voor de Stichting en daarmee voor de 

Elthetokerk. We wensen jullie nog veel goede jaren toe in jullie appartement in Sliedrecht. Het zal vast 

wel even wennen zijn, maar je hebt daar eventueel benodigde zorg direct bij de hand. Ongetwijfeld een 

geruststellende gedachte! 

 

Evert Wisgerhof (voorzitter Stichting) 

 

PS Voorlopig zal ik contactpersoon zijn voor zaken rond verhuur en inkoop. 

 tel. 06 14 86 46 58 

 e-mail: stichtingelthetokerk@gmail.com 

 

Herhaalde Oproep!!! 
 
Vanaf afgelopen mei is elke eerste zaterdag van de maand in de Elthetokerk de maandelijkse ‘grote 

schoonmaak’. Wie zich als vrijwilliger heeft opgegeven krijgt steeds per e-mail een uitnodiging. Hoe meer 

mensen er zijn, hoe meer schoonmaakklussen kunnen worden gedaan. We zijn erg blij met de hulp die 

we nu al bijna een half jaar krijgen, maar toch blijven er elke keer weer klussen liggen. Vandaar deze 

oproep aan u allen om ook een keertje te komen helpen. Misschien heeft u in het gebouw al wat gezien 

waardoor uw handen gingen jeuken om dat eens goed aan te pakken! Opgeven hoeft niet. We zullen de 

datum elke keer in de Nieuwsbrief vermelden. We beginnen om 09.00 uur en stoppen rond half 12. Als 

u een keer meedoet, zult u merken dat die tijd zo voorbij is. Voor je het weet is het al koffietijd (er is 

altijd iets lekkers). En…. het is ook reuze gezellig! De volgende schoonmaakochtend is op zaterdag 5 

november! Hartelijk welkom! 

 

Namens de schoonmaakvrijwilligers, 

Evert Wisgerhof 

 

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

De Elthetotafel van de maand november gaat niet door en wordt verzet.  

In de nieuwsbrief van volgende week zal de nieuwe datum worden vermeld! 

 

 

 

Koffieochtend 
Woensdag 9 november 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, wat lekkers erbij en  

een gezellig praatje in de grote zaal van de kerk. 

Van harte aanbevolen!! 

 

Lezersbijdragen 
Deze week leverde Bep van Veenendaal de volgende bijdrage aan: 

 

Heen en weer 

 

We zijn weer op pad, mijn fiets en ik voor een tochtje ‘heen en weer’. Aan de overkant van een slootje 

is een man aan het schoffelen. Zijn hakken staan bijna op de beschoeiing. Dan is de eerste gedachte die 

bij mij omhoog komt: ik zou nog één stapje naar achter nemen. Gedacht hè…….niet gezegd! 

In het weiland aan de andere kant staan een paar koeien verveeld om zich heen te kijken. Hun blik 

straalt weinig vrolijkheid uit. Een groepje bruine schapen graast. Boven mij vliegen ganzen over. 

In het slootje zwemt een zwaan statig door het water. Er zijn weinig dieren die zich met zoveel trots 

voortbewegen. Het lijkt zelfs een beetje op arrogantie. Hij zwemt daar niet alleen, hij is vergezeld van 

een waterkipje. Niet de meest vriendelijke watervogel, maar deze is toevallig niet op oorlogspad. Zij 

zwemmen ‘heen en weer’. 
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De lisdodde langs de sloot, beter bekend als sigaar, is al volop in de rui. Over een week ongeveer is hij 

verworden tot één grote pluis met zaadjes, die vervolgens door de wind zal worden meegevoerd naar 

een plek waar vele van hen zich zullen settelen. 

Twee jeugdige vissers turen geconcentreerd naar het water. Zij wachten en wachten. Geduldige jongens 

met een hengel. 

De landelijke lucht dringt ineens mijn neusgaten binnen. Het hoort erbij, maar als ik heel eerlijk ben 

hang ik mijn neus liever in een geurende roos. 

De mestlucht is weer over. De boerderij ligt achter me. Er is weinig verkeer. Fietsen staan blijkbaar 

allemaal in de schuurtjes op dit uur van de namiddag. 

Een paar struikjes langs de weg tjilpen. Mussen! Ik ben blij dat ik ze weer hoor. In mijn tuin zijn ze om 

de een of andere duistere reden verdwenen. 

De rivier komt in beeld. Het fiets- en voetgangersveertje is op weg naar de overkant. ‘Heen en weer’!  

 

Drs. P. schreef daar een prachtig liedje over: 

‘We zijn hier aan de oever van een machtige rivier 

de andere oever is daarginds en deze hier is hier 

de oever waar we niet zijn noemen wij de overkant 

die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland 

en dit heet dan de overkant, onthoudt u dat dus goed 

want dit is van belang voor als u oversteken moet 

dat zou best eens kunnen, want er is hier veel verkeer 

en daarom vaar ik steeds maar vice versa ‘heen en weer’ 

Enz., enz. 

 

Nog even een dijkje af en mijn tochtje zit er op. Dankzij mijn Sesam-open-u-apparaatje rolt mijn 

garagedeur gastvrij open. 

Dat is ie inmiddels gewend. Dus als ik aankom rolt hij ‘heen’ en als ik mijn fiets klaar gezet heb voor een 

volgende keer gaat hij ook ‘weer’. 

Eén ding is zeker. Het leven van een garagedeur is simpeler dan dat van ons. 

 

Opm. redactie: Dank je wel Bep voor je 50ste bijdrage aan de nieuwsbrief! Het is een genoegen om 

deze te lezen. Mogelijk volgt er nog één en daarna stop je er even mee. Hopelijk duurt dat “stoppen” 

maar een korte tijd!! Want de lezers kijken er elke week weer naar uit wat er uit jouw pc is 

voortgekomen…….. 

 

PKN: Petrus-adventskalender 

De door de PKN uitgegeven Petrus-adventskalender biedt dit jaar overdenkingen, gebeden, liederen en 

gespreksvragen bij het jaarthema “Aan tafel! – Plek voor iedereen”. Wil je bewust toeleven naar Kerst? 

De kalender daagt je uit om in de aanloop naar kerst elke dag daar even bij stil te staan! 

Deze kalender is gratis te bestellen via de website https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender. 

 

 

 

 

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, scriba@elthetokerk.nl 

Evert Wisgerhof, 06-14864658 

Elthetokerk:       stichtingelthetokerk@gmail.com  

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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