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Jaargang 3: nr. 48 d.d. 24 november 2022 
 

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 (eerste advent) 

De dienst van zondag 27 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 27 november 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor Kinderen van de Voedselbank; 

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: 

02-12-2022: Nolan de Swart, Wipmolen 12, 3352 XP  Papendrecht, 3 jaar. 

 

Autodienst zondag 27 november 2022 

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

de heer N.J. Jongebreur, tel. 6914011/06-28419159 

 

 

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 

04 december 2022: dhr. drs. H. de Boer uit Barneveld. 

11 december 2022: ds. Hester Radstake. 
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‘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 iets 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! 

 

Een bericht van de kerkrentmeesters. 

Op 17 november jl. is door Kerkenraad en Bestuur de begroting van de kerk voor 2023 vastgesteld. 

Zoals in Eltheto-taal al is vermeld, is 2023 begrotingstechnisch een lastige. 

De ramingen van de verschillende posten zijn dan ook aangenomen bedragen, die afhankelijk van de 

situaties (vertrek predikant en invulling vacature) in de loop van het jaar nog kunnen worden aangepast. 

Hebt u interesse in de begroting dan kunt u dit in de kerk aan Wim Timmer vragen of een mailtje sturen 

naar wa.timmer@hetnet.nl; de begroting zal dan worden opgestuurd. 

 

 

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

 

ELTHETOTAFEL 10 DECEMBER 2022 

 

     Op 10 december is er weer een Elthetotafel!! 

     Op deze avond kunt u een beetje kerstsfeer proeven. 

     Gezelligheid, lekker eten en vooral samen aan tafel. En dat voor een 

     klein bedrag 

     Wilt u aan dit diner deelnemen, geeft u dat even door via de mail aan 

     h.dekker004@online.nl of in de kerk aan Gerda, Marian of Heleen. 

 

We weten van vorige keer dat de belangstelling best groot is. We hebben voor 25 mensen plaats aan 

tafel dus… wees er snel bij! 

 

Heleen Dekker 

 

 
 

Al 2 jaar hebben we geen “fysieke” kerstmarkt kunnen houden in verband met Corona. Ook dit jaar doen 

we het nog wat voorzichtig aan, vandaar dat uw kerststukken op bestelling gemaakt worden. Deze kunt 

u voor 1 december aanstaande bestellen bij Dini Resseler, tel. 0184 – 641769 of per mail: d.resseler-

vink@hccnet.nl. Inmiddels hebben we wel een voorraad kerstartikelen in de berging van de kerk staan 

die op verkoop wachten, onder andere mooie kerstkleden, kersthuisjes en diverse decoraties. Op 9 

december aanstaande bestaat de mogelijkheid om, naast de traditionele cakejes, jam, en chocolaadjes, 

nog iets leuks aan te schaffen van de verkooptafel. Dit alles om met elkaar de penningmeester van de 

kerkvoogdij blij te maken😊. 

Wij eindigen met een dringende oproep: 

Heeft u nog coniferengroen in de tuin, of wellicht in de tuin van de buren😊?, u maakt de bloemistes er 

erg blij mee als u iets van dat groen beschikbaar wilt stellen voor de kerststukjes!! De dames zijn vanaf 

 

Aanvullende informatie 

over de KERSTMARKT 
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maandag 28 november2023 dagelijks tussen 10.00 en 16.00 uur in de kerk aanwezig, behalve op 5 

december 2023. Ook bij Leni Rosloot, Willem Marisstraat 13 kunt u groen inleveren. 

 

Graag tot ziens op 9 december aanstaande. 

 

Groeten van de kerstcommissie, 

Cocky, Coby, Leni, Ria en Dini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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