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Jaargang 3: nr. 40 

 

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 9 oktober 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 9 oktober 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland. 

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 
Overlijden 

Op maandag 3 oktober 2022 is op de leeftijd van 96 jaar ons gemeentelid de heer Dick Kamerling 

overleden. De heer Kamerling woonde de laatste jaren in Waerthove in Sliedrecht. De uitvaartdienst zal 

in onze kerk worden gehouden op maandag 10 oktober 2022 om 11.30 uur. 

De graflegging is aansluitend in besloten familiekring. 

 

Verjaardagen 

--- 

 

Huwelijken 

--- 

 

Autodienst 

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

Zondag 9 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. 

 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Agenda 2022 

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. 

 

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 

 

 

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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Koffieochtend 
Woensdag 12 oktober 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!! 

 

Verslag reisje deelnemers koffie-ochtend 
 

      Op woensdag 14 september was eindelijk het uitje, dat 

      we eigenlijk al in 2020 zouden hebben. Rond half 10 

      verzamelden zich 27 gezellige mensen in de grote zaal 

      van de kerk waar we koffie met appeltaart dronken. 

      En om 10.15 gingen we ons gereed maken voor vertrek 

      naar kaasboerderij Kuiper in Giessenburg. 

      Gelukkig waren er voldoende chauffeurs met auto 

      om ons te brengen. 

 

Om 11 uur werden we vriendelijk ontvangen door Thera Kuiper en haar dochter Desiree Aantjes. 

Desiree deed de rondleiding bij de kaasmakerij en vertelde veel interessante dingen. Zo leerden we, 

dat Goudse kaas niet uit Gouda komt, maar dat het volgens een bepaalde receptuur gemaakt wordt. 

Na de rondleiding mochten we in de winkel van de heerlijke kazen proeven. En we konden natuurlijk 

ook kaas en andere producten kopen. En dat gebeurde volop. 

Daarna kwam de boer ons ophalen en liet ons de stal zien waar de koeien waren, die kortgeleden een 

kalf hadden gekregen. Voor zover men het nog niet wist, vertelde hij, dat koeien pas melk geven nadat 

ze een kalf gekregen hebben en dat de eerste melk biest genoemd wordt. Natuurlijk vertelde hij nog 

veel meer interessante dingen. 

De andere koeien graasden in een gebied een eind verderop. In totaal heeft het bedrijf 260 koeien . 

Ook hebben we de kalfjes gezien ,die elk in een soort tentje zaten en naar ons toe kwamen lopen. 

We beëindigden het uitstapje met een heerlijke lunch inclusief de traditionele kroket en rond 14.00 uur 

vertrokken we weer richting Alblasserdam . 

Ik denk,  dat iedereen het net als ik, een gezellig en leerzaam uitje heeft gevonden. 

Gerda van der Made. 

 

Lezersbijdragen  
 

Deze week leverde Bep van Veenendaal de volgende bijdrage aan: 

 

Lesje Bijbelkennis 

 

Op de stoep lopen drie meisjes. Twee van hen duwen een kinderwagentje voort. 

Ze hebben zich verkleed. Het zijn echte meisjes meisjes. 

‘Wat zien jullie er mooi uit’, begin ik het gesprekje. 

Twee van hen beginnen verlegen te giebelen, maar de derde heeft een ernstige blik. 

‘We gaan onze kinderen dopen’, zegt ze. 

‘Gaan jullie nu naar de kerk dan’? 

Domme vraag! 

Natuurlijk gingen ze naar de kerk. 

‘Bent u ook gedoopt’, vraagt de ernstige. 

‘Nee, oh ja toch. Ik was het bijna vergeten’. 

Er gaan trouwens dagen voorbij dat ik er niet aan denk. 

‘Bent u Christen’? 

‘Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Soms weet je iets niet zo goed. En jij?’ 

Ja, zij wel. 

Net toen ik dacht dat het gesprek ten einde liep, kwam er nog een mededeling. 

‘Dan gaat u naar de duivel’. 

‘Oh, hoe weet je dat zo zeker’. 
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‘Dat weet ik gewoon. Hebt u een nieuw hartje aangevraagd’? 

Blijkbaar maakte ik dan nog enige kans. 

‘Kan ik dat aanvragen dan en hoe moet ik dat doen?’ 

‘Nee dat kon ik niet aanvragen maar als ik naar die wolk keek dan kon ik God zien. 

‘Hoe ziet hij eruit dan, want dat weet ik niet. 

Verkeerde vraag, ik kon hem niet zien. 

Toen kwam de tweede. ‘Hebt u Jezus wel eens getekend’. 

‘Om heel eerlijk te zijn weet ik niet hoe ik dat moet doen’. 

Dat was maar goed ook, want dat mocht niet. 

‘Dan heb ik dat in ieder geval goed gedaan’. 

De eerste keek me met een verontwaardigde blik aan. Eigenlijk straalde ze pure afkeuring uit. 

‘Wat een rare mevrouw hè’, trachtte ik nog iets te redden. ‘Sommige mensen denken anders. Die gaan 

naar een andere school of een andere kerk of ze hebben andere vrienden’. 

Er was geen redden meer aan. Ik was kansloos! 

Bij twee meisjes zag ik nog iets hoopvols. Iets van verbazing, verwondering en verlegenheid, iets van 

kind-zijn. 

Die ene was snoeihard. Afgekeurd en door! 

Zij speelde ook voor opperhoofd:  ‘Kom we gaan’. 

Ik keek ze nog even na en zag hoe de ernstige zich tot de andere twee wendde. 

Ze was duidelijk niet te spreken over wat ze net gehoord had. Zo’n gesprek had ze waarschijnlijk nog 

nooit gevoerd en om eerlijk te zijn………ik ook niet. 

En dat allemaal op mijn eigen stoepje. Wat met een heel vriendelijke opmerking begon, eindigde een 

beetje merkwaardig, met als gevolg dat ík vol verbazing mijn huis inliep. 

Ik weet het. Ze waren pas zes maar toch kriebelt er iets. 

Wat ik verder dacht? Dat houd ik maar voor mezelf. Ik gun u uw eigen gedachten. 

 

 

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

 

Bericht van het Stichtingsbestuur 
 

 

 

 

 

Onderwerp: exploderende energieprijzen 

 

Beste mensen, 

 

Zoals u allen ongetwijfeld wel zult weten, rijzen de energiekosten momenteel de pan uit en de komende 

winter worden de prijzen nog hoger. Ook onze kerk ontkomt hier helaas niet aan. Met de aangekondigde 

tarieven zou de rekening voor gas en elektriciteit op jaarbasis zelfs op kunnen lopen tot  

ruim € 20.000,--! Vorig jaar sloot de Stichting het boekjaar af met een verlies van € 3.000,--. De 

energierekening was toen ruim € 5.000,---. Bij de huidige extreme energieprijzen zouden de financiële 

middelen van de Stichting voor de exploitatie van de Elthetokerk dan over 5 à 6 jaar op zijn!  

Wij zijn derhalve genoodzaakt om zeer veel energiebesparende maatregelen te treffen. Hieronder treft 

u een opsomming aan van de maatregelen die de Stichting uit gaat voeren, dan wel inmiddels heeft 

uitgevoerd.  
Gas  
• Vervanging isolatie CV-leidingen onder de vloer  

• Thermostaat lager / CV later aan en eerder uit  
• De hal niet meer verwarmen, dus radiatoren dicht.  
• Bij verhuur worden de energiekosten extra doorberekend 

 Elektriciteit  
• Alle niet-ledlampen vervangen door ledlampen  
• Overbodige lampen eruit draaien (bijvoorbeeld de tl-balken in de kleine zaal)  
• Minder lampen op 1 schakelaar.  
• Zonnepanelen plaatsen op het platte dak  

 

De komende maanden zult u allemaal gaan merken dat tijdens de diensten de temperatuur van de 

verwarming in de kerk een paar graden lager zal zijn ingesteld dan voorheen. De verwarming zal ook 

pas later opgestart en ook weer eerder uitgezet worden.  
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Bij het koffiedrinken zal de grote zaal wel goed verwarmd worden.  

 

Gezien bovenstaande maatregelen wordt u dringend geadviseerd om zich de komende maanden warm 

aan te kleden en/of jassen aan te houden tijdens de dienst! Ook kunt u beter niet meer op de achterste 

rij gaan zitten (daar ontbreekt de verwarmingsbuis onder de bank, dus kouder).  

 

Overige ideeën die wellicht bij extreme kou in de winter in overweging genomen kunnen worden: 

Kerkdiensten in de grote zaal?  

Bij extreme kou kerkdienst in de grote zaal houden. Nadeel is dan wel dat deze dienst niet kan worden 

opgenomen, zodat er geen online uitzending zal zijn.  

Meer online diensten i.p.v. fysieke diensten?  

In de winter minder fysieke diensten in de kerk en meer diensten online (net als in coronatijd). 

Gezamenlijke diensten met andere (vrijzinnige) kerken?  

In de winter meer gezamenlijke diensten met andere kerken, zodat dan minder kerkgebouwen verwarmd 

hoeven te worden.  

 

Wellicht heeft u nog andere ideeën? Zo ja, wij horen ze graag! 

 

Namens het Stichtingsbestuur, 

Addy Groenenboom-Blokzijl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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