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Jaargang 3: nr. 42 

 

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 23 oktober 2022 zal worden geleid door mw. ds. N. Verburg uit Den Haag. 

 

Kinderkring 

Aanstaande zondag is er geen kinderkring. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 23 oktober 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor de Noodopvang Papendrecht. 

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 
 

Beslissing op beroep ds. Hester Radstake 

Tijdens de dienst van zondag 16 oktober jl. heeft Hester Radstake meegedeeld dat zij het beroep naar 

de Lutherse Kerk in Woerden heeft aangenomen en onze gemeente gaat verlaten. Daarmee breekt een 

drukke en ook spannende tijd aan voor onze gemeente en in het bijzonder voor Kerkenraad en 

Bestuur. Uiteraard wensen wij Hester, Coen, Jochem en Janna een goede een fijne toekomst in 

Woerden toe. 

 

Verjaardagen 

 

22 oktober 2022:  mw. N.J. Dieckmann, Pieter de Hoochplaats 264, 2951 SM  Alblasserdam, 82 jaar. 

 

Huwelijken 

--- 

 

Autodienst 

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

Zondag 23 oktober 2022: dhr. P. Dekker, tel. 6158666/06-37238112. 

  

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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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 

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

06 november 2022: ds. Hester Radstake. 

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

20 november 2022: ds. Hester Radstake. 

27 november 2022: ds. Hester Radstake. 

 

Heel Alblasserdam op weg naar KERST. 

 

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)  

 

 
 

Op zondagmiddag 30 oktober speelt op uitnodiging van de VVP afdeling Lekkerkerk en 

omstreken Pauline Seebregts haar Voorstelling “Schuilplaats voor Eenzaamheid”. 

Een voorstelling met verhalen van ‘gewone’ mensen. Over wat eenzaamheid met je doet. En 

de vraag of eenzaamheid misschien toch ook een geschenk in zich draagt. 

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met anderen, of je hebt 

minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat vaak gepaard met kenmerken als 

negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst, zinloosheid en soms treden er ook lichamelijke en 

psychische klachten op. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf 

zien of je eenzaam bent. De één heeft er ook minder last van dan de ander. 

In de voorstelling haalt Pauline Seebregts verhalen op van mensen, jong en oud, wat doet het met je en 

hoe is het zover gekomen. De integere en waargebeurde verhalen worden met warmte, een glimlach en 

een kwinkslag verteld. Verhalen, afgewisseld met muziek, om over na te denken en die soms ook zachtjes 

ontroeren. 

De voorstelling begint om 15.00 uur en vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in 

Lekkerkerk. De toegang is vrij. Na afloop is er een open schaalcollecte. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoon 0180-662721 of 06-54392483. 

Informatie over de voorstelling kunt u ook nalezen op:  

www.pkn-lekkerkerk.nl/onzegemeente/vvp 

 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/onzegemeente/vvp
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A C T I V I T E I T E N 
 

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!!! 

 
Groothuisbezoek 

 

27 oktober (NB: verplaatste datum!) om 10.00 uur bij Dini en Cor Resseler (Waterlinie 31 Nieuwpoort) 

 

Van harte welkom! Aanmelding bij ds Hester Radstake 078 6912690 of 06 82322909 

radstake@elthetokerk.nl 

 

 

 

 

 

VOORAANKONDIGING KERSTMARKT 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:radstake@elthetokerk.nl


4  

  
 

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

 

Hoeveel zijn het er? 

 

Er stopt een auto. Een jongeman opent het portier en stapt uit. Ik wist dat ie zou komen tussen 14.00 

en 17.00 uur. Een lekkere ruime marge, maar goed…… hij is er. 

Ik zie alleen geen ladder en had toch echt gezegd dat het probleem zich boven het raam op de eerste 

verdieping afspeelde. Daar heb je dus vanaf de oprit geen zicht op. 

Hij vroeg om een keukentrapje, wat ik wel heb, maar zo’n trapje is natuurlijk niet hoog genoeg om het 

bewuste punt maar enigszins te benaderen. De buurman, die hetzelfde probleem had als ik, bood 

uitkomst. Hij had een ladder. 

Vorige week stond mijn vriendin bij het raam tegen de radiator aan. Dat doet ze meestal terwijl ik koffie 

zet. 

‘Weet jij dat er allemaal wespen in het hoekje van jouw raam aan- en afvliegen’. 

Dat verbaasde me. Ik had wel wespen zien vliegen, maar dacht dat ze uit de spouw van de buren kwamen. 

Die hadden ze namelijk al een paar maanden. En de buren daarnaast hadden bijen in hun spouw. 

Die lieten ze zitten in het kader van het behoud van natuur. 

Mijn vriendin en keken samen naar het hoekje waar inderdaad veel verkeer was en ik kon dus maar één 

conclusie trekken: dit is inderdaad een wespennest! 

Daar moet dus iets aan gebeuren. Ik weet namelijk niet wat ze daar aan het uitspoken zijn en ook niet 

met hoeveel ze daar vertoeven. 

Dat wordt dus googelen. ‘Beestjes’.nl bood uitkomst. Ze konden de volgende dag al komen. 

Daar stond ie dus met zijn spullen. 

Het leven is keihard, ook voor wespen. De jongeman klom naar boven, wurmde een slangetje in het 

gaatje, deed een paar keer pfft, pfft met zijn spuitje en klaar! 

‘Het kan zijn dat er nog een paar dagen wespen zullen vliegen, want een wesp heeft een actieradius van 

een paar kilometer’. 

Twee kinderen op hun fietsjes stonden belangstellend toe te kijken met natuurlijk de vraag: ‘Wat zijn 

jullie aan het doen’? 

Na een korte uitleg hebben we hen vriendelijk gevraagd om door te fietsen met als reden dat de wespen 

nu een beetje chagrijnig zijn en makkelijk kunnen steken. 

Mijn nest was ‘bewerkt’. Nu bij de buren nog. Ook dat nest kreeg een paar pfft-jes. 

De buren daarnaast deden niet mee omdat zij hun bijen met rust wilden laten. 

Het wonderlijke vond ik toch dat ik de hele zomer geen wesp gezien heb en dat ik mijn boterham met 

aardbeien buiten in alle rust heb kunnen opeten. 

Tot zover de wespen. In het kader van alle ellende in de wereld is het niet meer dan een zandkorreltje, 

maar toch kan ook zo’n korreltje voor overlast zorgen. 

 

 

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, scriba@elthetokerk.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  

 

mailto:marianjongebreur@gmail.com
mailto:scriba@elthetokerk.nl
http://www.elthetokerk.nl/
http://www.elthetokerk.nl/
mailto:p.dekker004@online.nl
mailto:c.resseler@hccnet.nl

