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    Zondag 30 oktober gaat weer de wintertijd in en gaat de klok een uur terug! 
r 
 

 

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 dienst van zondag 30 oktober 2022 zal worden geleid door mw. M. Nieuwenhuis uit Schiedam. 

 

Kinderkring 

Aanstaande zondag is er geen kinderkring. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 30 oktober 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor het eigen diaconale werk; 

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 

02-11-2022: Dhr. en mw. J.J. Sörensen/Faasse, Kraanbaan 326, 2951 JG  Alblasserdam, 57 jaar. 

 

Abusievelijk is in de vorige nieuwsbrief niet vermeld dat de heer en mevrouw F. Hartog en  

mw. F. Hartog-Lavooi, Kraanbaan 32, 2951 JG  Alblasserdam op 23 oktober 2022 53 jaar waren 

getrouwd. Welgemeende excuses van de redactie! 

 

Autodienst 

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

Zondag 30 oktober 2022: dhr C. Bezemer, tel. 6912256. 

 

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  
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Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Agenda 2022 

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. 

 

ELTHETO-TAAL 

Kopij voor het kerstnummer dient uiterlijk vrijdag 4 november 2022 te worden ingeleverd bij 

c.hartsuiker@hetnet.nl. 

 

Passieavond 
Woensdagavond 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 nodigen wij u graag 

uit deze avond mee te maken!!  Aanbevolen!! 

 

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)  

 

 
I. 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. 

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 

 

 

 

mailto:c.hartsuiker@hetnet.nl
http://www.pkn-lekkerkerk.nl/onzegemeente/vvp


3  

  
 

II. Verschillende soorten kerst 

Kerst kunnen we op heel veel manieren vieren. Met bijvoorbeeld een familiediner en het jaarlijkse bezoek 

aan de kerk. Maar hoe is het om het in een niet-christelijk land te vieren? En kun je ook met onbekenden 

in de kerststemming komen? De verschillende verhalen in de jaarlijkse Kerstbundel van de Vereniging 

van Vrijzinnige Protestanten (VVP) laten zien hoe divers het kerstfeest kan zijn 

Zo schrijft Alke Liebich, voorzitter van de VVP: ‘Deze kerst zal net zo worden als ieder jaar. De 

kerstversiering weer van zolder halen. Weer te laat beginnen met kerstkaarten schrijven (…) Deze kerst 

zal anders zijn dan vorig jaar. Er is ons een koude winter in het vooruitzicht gesteld. Het kerstdiner valt 

schraal uit dit jaar.’ Dirk van de Glind trakteert ons op een kritische bijbellezing; volgens hem is het 

kerstverhaal een aanklacht tegen de machocultuur. Nelleke Vietör schreef net als vorig jaar een 

hartverwarmend kerstverhaal en Erik Jan Tillema vertelt hoe hij kerst in Egypte vierde. Met Harm Dane 

kijken we naar kunst en vertelt hij welke verhalen we kunnen ‘lezen’ in schilderijen.  

Deze en andere kerstverhalen vindt u in de nieuwe Kerstbundel die te bestellen is via het landelijke 

bureau van de VVP. De bundel kost per stuk € 2,75 exclusief portokosten. 

Vanaf 20 exemplaren wordt de prijs € 2,50 en vanaf 50 exemplaren € 2,00. 

 

 
 

U kunt de kerstbundel de komende week ook bestellen bij Peter Dekker. De bestellingstermijn loopt tot 

en met 5 november 2022 

 
VAN DE STICHTING: 

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 
 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

U kunt de bundel bestellen via de website: 

https://www.vrijzinnig.nl/publicaties/kerstbundel/item/kerstbundel

-2022-verschillende-soorten-kerst.html of via de-

mail: info@vrijzinnig.nl of per telefoon: 030-8801497. 

 

Secretariaat VVP (Vereniging van Vrijzinnige Protestanten) 

Postbus 8094 

3503 RB Utrecht 

030 – 88 01 497 

www.vrijzinnig.nl 

 

 

https://www.vrijzinnig.nl/publicaties/kerstbundel/item/kerstbundel-2022-verschillende-soorten-kerst.html
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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. 

 

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

 

Verwonderd 

 

Alweer verbaasd? Houdt dat nooit op dan? Blijft een mens zich elke keer toch weer verwonderen? Op 

een dag kwam ze langs. Ze hing echt van elastiekjes aan elkaar. Haar lippen waren sensueel getuit. Over 

haar welgevormde borstpartij had ik ook mijn twijfels. 

En ja……..er moest nog wel iets gebeuren vond ze zelf. De kaaklijn diende nog aangepast te worden en 

die neus wilde ze graag iets vrouwelijker. Hoe vrouwelijk kan je neus eruit zien, is de eerste vraag die 

dan bij me opkomt. 

Haar bilpartij was al opgevuld. Die stond dan ook parmantig naar achter gericht. 

Prachtig allemaal en heel natuurlijk! 

We staan allemaal wel eens voor de spiegel te kijken naar onszelf. Als ik nou mijn vinger op mijn jukbeen 

zet en deze iets naar achter duw, zijn mijn rimpels ineens verdwenen. 

Op zich ziet het er dan wel mooier en gladder uit, maar ja die vinger moet ook weer van die plek af en 

dan schieten alle rimpelingen meteen spontaan in hun oude groef. Met die vinger ga ik het dus niet 

oplossen. En trouwens……..die rimpels heb ik door de jaren heen allemaal verdiend. Daar heb ik ook hard 

voor moeten werken. 

Mocht je echt last van iets hebben, maak dan gebruik van die plastische chirurgie. Daar is ie voor in het 

leven geroepen. Mensen hebben daar jaren en jaren voor gestudeerd. Gaan je oogleden richting je 

wangen hangen, dan is er maar één ding mogelijk: het mes erin. Dat kijkt ook veel makkelijker. 

Zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen waarbij een ingreep helpt om je gelukkiger te voelen, 

waardoor je uiteindelijk beter gaat functioneren. 

Niks mis mee natuurlijk. Dan is het alleen maar fijn dat het opgelost kan worden. Weer een blij mens 

erbij. 

Blije en positieve mensen hebben we hard nodig. We kunnen niet zonder. Ze geven ons moed, hoop en 

een goed gevoel. Wie wil ze niet in zijn/haar omgeving. 

Moet ‘hen’ er trouwens ook bij? Nou weet ik het even niet meer. Ben ik wel genderneutraal genoeg bezig? 

Soms moet ik ook wennen aan alle veranderingen die gaande zijn. Dat heeft tijd nodig. 

Mijn kleinzoon wist hier op 12-jarige leeftijd al mee om te gaan. Die had een vriendinnetje. ‘ik zeg altijd 

hij tegen haar’, vertelde hij op een dag. 

Hij vond het heel vervelend en was ook boos dat ze tot haar 18de moest wachten om een ‘hij’ te worden.  

Voor hem was dat de normaalste zaak van de wereld. Dat wordt het voor ons ook, alleen ons taalgebruik 

heeft iets meer tijd nodig om zich aan te passen. Sommige woorden zijn diep ingesleten, net als die 

rimpels. Daar heeft de plastische chirurgie geen oplossing voor. Dat is een kwestie van tijd. 

 

Dank je wel Bep! 
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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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