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Jaargang 3: nr. 51 d.d. 15 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 (vierde advent) 

De dienst van zondag 18 december 2022 zal worden geleid door mw. Thea Verspui uit Rhenen 

 

Kinderkring 

Aanstaande zondag is er geen kinderkring. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 18 december 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor de Wensambulance. 

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: 

16-12-2022: mw. L.H. Uitermarkt – Verbrugge, Zeelt 124, 2954 BK  Alblasserdam, 83 jaar. 

 

Huwelijken: 

16-12-2022: dhr. en mw. J.P. van den Berg, Kerklaan 1, 2959 BR  Streefkerk, 57 jaar. 

18-12-2022: dhr. en mw. N.A. Jongebreur, Bilderdijkstraat 54, 2951 TD  Alblasserdam, 53 jaar. 

 

Autodienst zondag 18 december 2022 

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

Dhr. N.A. Jongebreur, tel. 078-6914011/06-28419159. 

 

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 

21 december 2022: Kerstzangavond (aanvang 19.00 uur). 

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

         Aanvang: 22.00 uur 

25 december 2022: 1e Kerstdag/Kinderkring, ds. Hester Radstake. 
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Kerstzangavond 

Op woensdag 21 december om 19 uur is er in de Elthetokerk een Kerstzang-avond. 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 18 december)! We proberen zoveel mogelijk van de aangedragen 

liederen een plek te geven… 

radstake@elthetokerk.nl 06 82322909/078 6912690. 

 

Van de Stichting – Een (te) koude kerk? 
 

Als Stichting zien we ons voor de enorme opgave gesteld om de uit de pan gerezen energiekosten te 

beperken. De stroomkosten hebben we al aardig omlaag weten te krijgen door de aanpassing van de 

verlichting van de grote zaal en in de kleine zaal het uitschakelen van de tl-verlichting samen met het 

vervangen van alle niet-ledspotjes door ledspotjes. In de kerk zijn de tl-buizen aan de achterzijde 

uitgeschakeld. 

Anders is dat met het gasverbruik. Dat kunnen we bijna alleen terugdringen door de verwarming minder 

aan te doen en de thermostaat een paar graden lager te zetten. Aan alle huurders (behalve de kerk) 

worden sinds oktober de energiekosten doorberekend. 

Het zal u niet verbazen dat de kerkdienst verreweg de grootste energieverbruiker is. Vanaf november 

kost dat gemiddeld zo’n € 110,-- per week. U hebt de aflopen periode veel begrip getoond voor de wat 

minder behaaglijke temperaturen tijdens de kerkdienst en daar zijn we u zeer dankbaar voor. Wij 

realiseren ons wel dat de grens is bereikt. Wie afgelopen zondag in de kerk was, zal gemerkt hebben dat 

het (veel te) koud was. Dat is niet de bedoeling. En we willen helemaal niet dat u er tegenop gaat zien 

om met kerst naar de (koude) kerk te komen. 

Concreet betekent dit dat we a.s. zondag de verwarming eerder aan gaan doen en één van de twee 

radiatoren achterin de kerk weer zullen opendraaien. Als dit niet het gewenste effect heeft, zullen we 

voor de kerstdagen het zekere voor het onzekere nemen zodat we u dan in de diensten een warm 

welkom kunnen heten. 

 

Evert Wisgerhof (voorzitter) 

 

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

 

Heel Alblasserdam op weg naar Kerst. 
 

Zaterdag is het dan zover! Naar we hopen gaan vele Alblasserdammers 

deze kerstwandeling, die rond de 2,5 km is, lopen en de thema’s van het 

kerstverhaal bewonderen. Elke kerk geeft zijn eigen invulling hieraan en 

dat is weer het unieke aan onze samenwerking! 
Vanaf 18.00 uur kunt u starten bij Landvast en als u ‘de Lichtjes’ volgt 

vormt de route zich vanzelf. (ook kunt u de route bekijken op ‘heel 

Alblasserdam op weg naar kerst.nl’).U eindigt daar ook weer en kunnen 

de kinderen nog wat knutselen of wat lekkers krijgen en/of in Landvast gaan luisteren naar Gospelkoor 

His Voice.  

 

Op onze oproep vorige week is massaal gereageerd en zullen in de Elthetokerk zaterdag vele kerststallen 

te bewonderen zijn!! DANK!!  In de kerk gebeurt nog meer, maar dat laten we nog een verrassing zijn. 

Komt u ook kijken?  

Hartelijke groet, Petra, Addy en Gerda 

 

ONTMOETINGSMIDDAG 

 

Donderdagmiddag 23 december 2022 kan vanaf 15.30 uur iedereen weer binnenlopen om de maand 

met een praatje af te sluiten. Van harte welkom! 
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Opbrengst kerstmarkt 

Van de Kerstcommissie werd het bericht ontvangen dat de verkoop van de kerststukken en allerhande 

andere artikelen uiterst succesvol is geweest. Na aftrek van de gemaakte kosten bedroeg het 

nettoresultaat maar liefst € 2.415,--! Een prachtig resultaat dat kon worden bereikt niet alleen door al 

uw aankopen maar zeker ook door de grote inzet van de medewerkers. Zij hebben er allemaal heel veel 

tijd in gestoken en dan is het fijn als een dergelijk goed resultaat wordt bereikt. Het past ons om de 

medewerkers te bedanken voor hun grote inzet. Dat kan toch allemaal maar in onze Elthetogemeente!!! 

 

Kerstverhaal door Bep van Veenendaal 

 

Pffft dacht de ezel. Moet ik nou weer met Maria op mijn rug van de ene plaats naar de andere trekken? 

In mijn linker achterpoot zit artrose en mijn lendenwervels zijn ook een beetje ingezakt. Dat is hartstikke 

pijnlijk. 

Weet je wat, dacht de ezel, ik ga het eens anders doen. Ik loop rechtstreeks naar een hotel en boek daar 

wel een kamer. 

Maar helaas: vol. Dan maar richting Botel. Bezet! Asielzoekerscentrum misschien. Daar was ook geen 

ruimte meer. Daar lagen ze al buiten. Leger des Heils kan ook nog? 

Ook die was al gevuld met daklozen. 

Dan maar langs de boer. Maar vanwege de stikstofcrises had de eerste boer die ze aanspraken niet echt 

trek om het gezelschap te huisvesten. Hij had net al zijn koeien op moeten ruimen omdat hij vlakbij 

natura 2000-gebied boerde en zat er mentaal een beetje doorheen. 

 

Een paar kilometer verderop was iemand zijn akker aan het bewerken. Langs het land stonden prachtige 

bloemen die waren daar speciaal gezaaid om de biodiversiteit te bevorderen. De biologische boer vond 

dat belangrijk. 

‘Kunnen wij hier misschien de nacht doorbrengen’, vroeg de ezel. 

‘Ja hoor’, zei de man. ‘Ik ben anders gaan boeren, dus ik heb nu een schuur over. Daar ligt vers stro en 

hooi op de grond dus als jullie daar genoegen meenemen, dan kunnen jullie daar gebruik van maken’. 

Er ging een zucht van verlichting door het gezelschap. Eindelijk een plek, waar het kindje ter wereld kon 

komen. En zo geschiedde. Een wonderschoon kind zag het daglicht, een kind dat geen idee had wat voor 

een belangrijke rol hij op deze aarde zou gaan spelen. 

Toen de ezel de eerste kreetjes van het kindje hoorde, keek hij voorzichtig om de hoek van de staldeur. 

Hij balkte van plezier. De pijn in zijn rug en de artrose in zijn achterpoot waren even verdwenen. 

 

Via de sociale media was het bericht van de geboorte snel verspreid. Er kwamen mensen om cadeaus te 

brengen. Drie wijzen uit het oosten maakten ook hun opwachting. De ezel bekeek hen eens goed, vroeg 

zich af hoe het met de mensenrechten in hun land gesteld was en had zijn bedenkingen. Terwijl hij naar 

de dolgelukkige ouders van het kindje keek, besloot hij wijselijk zijn mond te houden. 

Het was niet het goede moment om in debat te gaan. Het was feest, Het kindje bracht licht. Licht dat 

gekoesterd moest worden en die de vrede op aarde zou bevorderen. 

Tja…….dat bleek naderhand toch een lastige opgave te zijn. 

 

De rust keerde weer in de stal. Het kindje sliep met zijn ouders dicht bij hem. 

De ezel knipoogde naar de os, die na een operatie genderneutraal was geworden. 

De duif die boven op het dakspant had meegekeken, vloog weg. De spin hervatte de werkzaamheden 

aan zijn web. 

Het leven ging weer door, maar het zou nooit meer hetzelfde worden als voor de geboorte van dit kind. 

Fijne Kerstdagen! Maak er wat moois van. Heb lief, wees verdraagzaam en meelevend. Dan zal de wereld 

uiteindelijk mooier kleuren. 

 

Dank je wel Bep voor deze bijdrage! 

 

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  
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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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