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Jaargang 3: nr. 52 d.d. 23 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. 

 
Diensten 24 en 25 december 2022 

De dienst op kerstavond 24 december 2022 zal worden geleid door ds. Hester Radstake.  

Aanvang 22.00 uur. 

De dienst van zondag 25 december 2022 zal eveneens worden geleid door ds. Hester Radstake. 

Aanvang 10.00 uur. 

 

Voor meer informatie over de diensten wordt u verwezen naar het december nummer van Eltheto-taal. 

 

Kinderkring 

De kinderen werken mee aan de dienst op Eerste Kerstdag. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van kerstavond 24 december 2022 en/of 

zondag 25 december 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor Kinderen in de knel 

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: 

--- 

 

Autodiensten 24 (kerstavond) en zondag 25 december 2022 (Eerste Kerstdag) 

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

Dhr. L. Groenenboom, tel. 7070687 (24 december 2022). 

Dhr. N.A. Jongebreur, tel. 078-6914011/06-28419159 (25 december 2022). 

 

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. 
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Agenda 2022/2023 

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

01 januari 2023: Nieuwjaarsbegroeting, ds. Hester Radstake. 

 

 

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

 

KERSTWANDELING 
 
Ondanks de kou afgelopen zaterdagavond hebben vele grote en kleine belangstellenden de 

kerstwandeling gelopen. Naar schatting hebben 500 (of meer) kinderen/volwassenen deze tocht, die 

door ‘lichtjes’ te volgen was, gevolgd. Tijdens de route konden allerlei facetten uit het kerstverhaal 

bewonderd worden, o.a. op de borden werd via de qr-code het kerstverhaal in beeld gebracht met een 

begrijpelijk verhaaltje erbij. Ook onze kerk heeft z’n aandeel daarin gehad en met veel succes! En mede 

dankzij Petra en veel inzet van vrijwilligers! 

DANK voor dit slagen van deze wandeling!! 

Wij wensen u allen goede dagen en een gezond 2023 toe! 

Petra, Addy en Gerda. 

 

ONTMOETINGSMIDDAG 

 

Donderdagmiddag 30 december 2022 kan vanaf 15.30 uur iedereen weer binnenlopen om de maand 

met een praatje af te sluiten. Van harte welkom! In de vorige editie van de Nieuwsbrief stond een 

verkeerde datum vermeld, waarvoor excuses! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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