
1  

  
 

       
 
Jaargang 3: nr. 36 

 

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 11 september 2022 zal worden geleid door ds. Hester Radstake. 

 

Toelichting op de dienst van aanstaande zondag (Startzondag) 

 

Zondag is het startzondag. We nodigen iedereen van harte uit om bij deze dienst, aanwezig te zijn en 

elkaar na afloop te ontmoeten. Het thema van deze dienst is ‘Aan tafel!’.  

Op deze startzondag gaan we op twee manieren ook samen ‘aan tafel’. We vieren het Avondmaal tijdens 

de dienst. We zijn van plan dit weer te doen in de kring-vorm zoals we vóór corona ook altijd deden.  

Mocht dit voor u nog niet prettig zijn, wilt u dat dan doorgeven aan Hester of één van de diakenen 

(Ronald, Heleen, Marian), dan zorgen we ervoor dat er óók een mogelijkheid is om op afstand van elkaar 

samen Avondmaal te vieren. 

Na de dienst en de koffie/thee (met korte activiteit) gaan we samen ‘aan tafel’ voor een Eltheto-

lunchbuffet. Wilt u daarvoor iets meebrengen, zelfgemaakt of gekocht: van salade tot brood, van fruit 

tot drinken, alles mag. De ervaring leert dat er altijd genoeg is voor iedereen! 

 

Kinderkring 

 

Aanstaande zondag is er kinderkring. 

 

Aanvullende mededeling voor de dienst van zondag!!! 

Bij deze nieuwsbrief treft u ook weer de liturgie voor de dienst van aanstaande zondag aan. 

Voor het slotlied hebt u de liturgie nodig in verband met de te gebruiken tekst. 

Neemt u een print van de liturgie mee? 

 

Collecte  

 

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 11 september 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor het Diaconaal Noodfonds Alblasserdam; 

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. 

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


2  

  
 

Wel en wee uit de gemeente 
Verjaardagen 

16-09-2022: Mw. A.G. Labrijn - de Jong, Burg. Boudet van Damstraat 36, 2969 HZ  Oud-Alblas, 

  90 jaar 

 

Huwelijken 

--- 

 

Autodienst 

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

Zondag 11 september 2022: Peter Dekker, tel. 6158666/06-37238112 

 

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. 

 

Stilteviering in de Elthetokerk 

Op zondag 11 september om 19:00 uur is er weer een Taizé-vesper in de  

Elthetokerk (Blokweerweg 22, Alblasserdam). 

Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de  

oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.  

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden,  

een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling  

en een zegenwens. 

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.  

Er is gelegenheid om afstand te houden. 

Vragen? → stilteviering@gmail.com 

 

Agenda 2022 

18 september 2022: ds. H. Hartogsveld uit ‘s – Gravendeel. 

25 september 2022: ds. Hester Radstake tevens Streekzondag. 

 

Groothuisbezoek 

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 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 
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V.V.P.-nieuws 

 
U hebt het wellicht al in de onlangs verschenen Eltheto-taal gelezen: op 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 er bij te betrekken. Kortom, een traditionele streekzondag! 

In de hal van de kerk ligt een intekenlijst voor deelname aan deze streekzondag. Wilt u zich per mail 

aanmelden, dan kan dat ook: b.mluksen@freeler.nl en dan ook aangeven of u gebruik maakt van de 

lunch en ook de film in Landvast wil bijwonen. 

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

 

 

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

Het kan nog!!!!! 

Tot en met aanstaande zondag (11 september 2022) kunt u zich nog opgeven voor het uitje op 

woensdag 14 september 2022 naar Kaasboerderij De Kuiper in Giessenburg. Vanaf half 10 wordt u 

in de kerk ontvangen met koffie en gebak. Let op: dit is een half uur eerder dan het gebruikelijke 

tijdstip waarop de koffieochtend begint. 

U komt toch ook?? 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerda van der Made 

 

 

 

 

Lezersbijdragen  
 

Deze week werd van Bep van Veenendaal de volgende bijdrage ontvangen. Leest u maar! 

 

Soms heb je wel eens zo’n dag 

 

Het is dinsdag. Mooi weer, dus tijd voor een fietstochtje. Altijd fijn om te bewegen en me even in de 

natuur te wentelen. Het begon alleen niet zo lekker. Een bus passeerde me en ik voelde de wind van de 

spiegel langs mijn hoofd. Onprettig dus! 

Een paar kilometer verder reed een auto zo dicht langs dat hij bijna mijn trapper raakte. Ook niet zo 

lekker. 

De tocht gaat verder, het fietspad op. Daar komt een jongeman me tegemoet die zo verdiept is in zijn 

mobiel dat hij mijn kant op komt. Dan kun je maar één ding doen en dat is roepen. Niet bescheiden, 

maar keihard. Niet echt lady-like maar wel doeltreffend. De jongeman werd wakker, koos zijn eigen 

weghelft en zei het enige juiste: Sorry! 

En door! De polder in. 

De tegenliggers gedroegen zich de rest van de reis voorbeeldig, met andere woorden: niks aan de hand. 

 
 

mailto:b.mluksen@freeler.nl
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Na een uurtje draai ik het dorp weer in, zie een auto van rechts komen, rem een beetje af om hem 

voorrang te verlenen. Keurig gedrag. Niks op aan te merken. 

Alleen zat de chauffeur een beetje te dutten en besloot de hoek af te snijden en binnendoor te komen. 

Alleen daar reed ik. Dan zie je een auto recht op je afkomen en dan weet je bijna zeker: dit gaat fout. 

En wat doe je dan. Keihard roepen, weer niet lady-like, maar ook deze keer doeltreffend. Hij remt precies 

op tijd. Mijn voorband staat tegen zijn bumper. Dat is in ieder geval een betere plek dan ónder zijn 

bumper. 

De man in de auto kijkt mij glazig aan met een blik van: waar kom jij nou vandaan en ik kijk hem met 

een kwade blik aan van: wat ben jij nou aan het doen. 

Een gebaar van sorry was op zijn plaats geweest. Dat zat niet in zijn systeem blijkbaar. 

De weg naar huis is nog twee kilometer. Die gaan we volbrengen. Wel reed ik van de naschrik nog bijna 

tegen een stoeprandje aan, maar dat terzijde. 

Mijn straat komt in beeld en als ik de hoek om draai, staat de glazenwasser bij mijn huis. 

Of ik de horren er even uit wilde halen. Toen ging mijn gezonde verstand roepen. 

‘Dat ga je nu niet doen Bep, ik weet hoe je bent, want jij gaat die twee trappen even ophollen en dat is 

nu niet het goede moment’. 

Behoorlijk verstandig dus. Beter een vies openslaand raam dan een salto op de trap. Tot zover mijn 

fietstochtje. Het hoeft echt geen zwarte zaterdag te zijn om dit soort dingen tegen te komen. Dat kan 

ook op dinsdag. 

 

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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