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Jaargang 3: nr. 49 d.d. 1 december 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 (tweede advent) 

De dienst van zondag 4 december 2022 zal worden geleid door dhr. drs. H. de Boer uit Barneveld. 

 

Kinderkring 

Aanstaande zondag is er geen kinderkring. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 4 december 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 
Huwelijken: 

--- 

 

Verjaardagen: 

--- 

 

Autodienst zondag 3 december 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 

11 december 2022: ds. Hester Radstake. 

18 december 2022: mw. Th. Verspui uit Rhenen. 

21 december 2022: Kerstzangavond (aanvang 19.00 uur). 

24 december 2022: Kerstavonddienst, ds. Hester Radstake, m.m.v., een zangkwartet. 

25 december 2022: 1e Kerstdag/Kinderkring, ds. Hester Radstake. 
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Kerk op Schootviering 

Zondag 11 december is er weer een Kerk op Schootviering 

in de Elthetokerk. Het gaat over advent,  

over Elizabeth en Maria die allebei een baby verwachten.  

Kinderen van 0 tot ongeveer 5 met (groot)ouders,  

verzorgers, andere familieleden zijn van harte welkom.  

Na afloop is er ruimte om elkaar te ontmoeten en  

wat te knutselen!  

 

Op 15 januari om 12.00 uur is voorlopig de laatste Kerk op Schoot in verband met het afscheid van 

Hester als dominee van de Elthetokerk op 29 januari. 

 

Kerstzangavond 

Op woensdag 21 december om 19.00 uur is er in de Elthetokerk een Kerstzangavond. Samen bekende 

(en misschien iets minder bekende) kerstliederen zingen, afgewisseld door gedichten, lezing en gebed. 

Na afloop is er ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. Van harte welkom! 

Mocht u een voorkeur hebben voor een bepaald lied, kunt u dat aan ds Hester Radstake doorgeven (tot 

uiterlijk 14 december)!: radstake@elthetokerk.nl 06 82322909/078 6912690. 

 

We proberen zoveel mogelijk van de aangedragen liederen een plek te geven…… 

 

Stilteviering 

Op zondag 11 december om 17:00 uur is er weer een stilteviering in de  

Ontmoetingskerk (Blokweerweg 75). 

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.  

 

Vragen?: stilteviering@gmail.com 

 

 
Zinzondag VVP-afdeling Lekkerkerk en omstreken met Vocaal ensemble ‘Sega di Canto’  

Op zondagmiddag 11 december verzorgt op uitnodiging van de VVP-afdeling Lekkerkerk en omstreken 

het Vocaal ensemble “Sega di Canto” een concert in de Grote of Johanneskerk in Lekkerkerk. Het 

inmiddels in de Krimpenerwaard bekende koor heeft gekozen voor een programma wat aansluit op de 

Advents- en Kersttijd, zoals met liederen uit de Weihnachtsoratorium van Bach en de Pastorale van 

Beethoven. Het koor staat onder leiding van dirigent Gerard Lang en wordt op de piano en orgel begeleid 

door Jeroen Liedorp. 

Het koor verzorgde voor de VVP in 2014 al eerder een concert. Dat was toen een groot succes. 

Het concert begint om 15.00 uur in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. In de directe 

omgeving is voldoende gratis parkeerruimte. 

De toegang is gratis. Na afloop is er een open schaalcollecte. 

Verder informatie via telefoon 0180-662721 of e-mail: adrivanvliet@planet.nl 

 

 

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 
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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 

 

 
 

Inmiddels wordt er door onze bloemistes hard gewerkt om uw bestellingen klaar te maken. Het is ook 

dit jaar weer een behoorlijke lijst geworden.  

Heel fijn dat er veel groen is aangeleverd. Hartelijk dank daarvoor! 

Op vrijdag 9 december is de afhaaldag. Het was in eerste instantie de bedoeling om gebruik te maken 

van een afgesproken tijd waarin u uw kerststuk(ken) kon afhalen, maar gezien de huidige situatie dat 

alles weer iets soepeler wordt, heeft de kerstcommissie besloten om u in de afhaaltijd de vrije hand te 

geven, zodat u welkom bent op de tijd die u het beste uitkomt (tenzij u ziek of verkouden bent). 

De afhaaltijden zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur. 

Ook wordt een verkooptafel ingericht met een aantal kerstartikelen en tevens kunt u daar terecht voor 

jam van Leni, cakejes van Henneke en chocolaadjes van Susan ! 

Ook zijn er lootjes te koop voor de levensmiddelenmanden; denkt u nog aan het aanleveren van 

levensmiddelen voor deze manden? 

Heeft u nog “houders voor deurhangers” van vorig jaar in uw bezit? Leni Rosloot ontvangt deze graag 

retour. 

 

Voor (eventuele) vragen kunt u contact opnemen met: 

Coby Hartsuiker, tel. (0184) 682291. 

 

Met vriendelijke groet, 

De marktcommissie 

 
Heel Alblasserdam op weg naar Kerst, 

 

Jawel, ‘de Kerstwandeling’ gaat zaterdag 17 december dit jaar door! Een nieuwe tocht die we in 

samenwerking met een aantal kerken na corona weer opgepakt hebben. Vanaf afgelopen mei zijn we 

bezig met de voorbereidingen met als resultaat een wel heel mooie wandeling langs allerlei 

kerken/scholen als onderbreking om iets van het kerstverhaal te ontdekken. De 2,5 km tocht is te 

bewandelen voor alle leeftijden en rolstoel toegankelijk.  

Dit jaar heeft de Elthetogemeente ‘De Stal’ toebedeeld gekregen! En ook daarvoor zijn mooie plannen 

gemaakt! Echter, uw HULP willen wij daarbij vragen! Onze hulpvraag komt in de volgende nieuwsbrief 

en we hopen van harte op uw steun. 

Tot onze volgende oproep, Addy en Gerda 

 

 

Dringende oproep 
 

Voor de grote schoonmaak van a.s. zaterdag 3 december zijn er helaas veel afmeldingen. Daarom deze 

extra oproep: wilt/kunt u een keer meehelpen? Van harte welkom vanaf 09.00 uur. 

 

Evert Wisgerhof 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van de 

KERSTCOMMISSIE 
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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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