
1  

  
 

       
 
Jaargang 3: nr. 50 d.d. 8 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 (derde advent en Avondmaal) 

De dienst van zondag 11 december 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 11 december 2022 aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor Kerk in Actie en komt ten goede aan Het project 

Diaconaat Vrolijkheid in asielzoekerscentra. 

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: 

14-12-2022: dhr. A.J. Rosloot, Willem Marisstraat 13, 2951 SX  Alblasserdam, 81 jaar. 

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 11 december 2022 

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

Mw. B. Hofstede, tel. 06-23531462 

 

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 

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.  

         Aanvang: 22.00 uur 

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

 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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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’  

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

 

Een bericht van de kerkrentmeesters. 

 
Regelmatig  ontvangen we kleine of grotere giften, waarvoor uiteraard dank. 
 
Deze week ontvingen we van een gemeentelid een toch wel bijzondere gift: € 190,-- met de mededeling: ik heb 
deze energietoeslag  voor november niet nodig voor mezelf en schenk het aan een goed doel te weten de 
Elthetokerk. Toch wel bijzonder! 
En een idee om over na te denken? 
 

 

 

 

mailto:radstake@elthetokerk.nl
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A C T I V I T E I T E N 
 

ELTHETOTAFEL 10 DECEMBER 2022 

 

 Aanstaande zaterdag worden de gasten verwacht om 16.30 uur. 

We starten met een hapje en een drankje en gaan daarna aan tafel. 

De kosten voor dit diner zijn €12,50 p.p. 

Het geld dat overblijft, na aftrek van de onkosten, is bestemd voor kerkelijke doeleinden. 

We hopen, ook deze keer, met ruim 20 personen aan tafel te gaan.  

Had u zich nu niet opgegeven? Er komen volgend jaar weer nieuwe kansen. 

 

Heleen Dekker 

 

 

 

 

Koffieochtend 
 

 

Komende woensdag 14 december bent u van harte welkom op de koffieochtend, die om 10 uur begint. 

Dit keer staat deze in het teken van Kerst en is er dus sprake van een koffieochtend met een feestelijk 

tintje. We hopen er weer een gezellige ochtend van te maken met verhalen , muziek, chocolademelk 

etc. 

Ook kunt u al intekenen voor de verlengde koffieochtend met erwtensoep en meer, zoals een lezing 

van Leendert over de Charente Maritime. 

Dit zal op 11 januari 2023 plaatsvinden. 

Vanaf 14 december zal de intekenlijst elke zondag in de hal van de kerk liggen 

 
Met vriendelijke groet, Gerda van der Made. 

 

 

 
 

Vrijdag 9 december is de afhaaldag. De kerstcommissie heeft 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. 

Denkt u ook aan de verkooptafel met enkele kerstartikelen, de jam van Leni, de cakjes van Henneke en 

de chocolaadjes van Susan? Ook zijn er lootjes te koop voor de levensmiddelenmanden. U kunt voor de 

manden nog levensmiddelen inleveren. 

Voor (eventuele) vragen kunt u contact opnemen met: 

Coby Hartsuiker, tel. (0184) 682291. 

 

Met vriendelijke groet, 

De marktcommissie 

 
Heel Alblasserdam op weg naar Kerst, 

 

OPROEP: WE ZOEKEN KERSTSTALLETJES!!! 

Addy kondigde afgelopen zondag al aan dat wij uw hulp nodig hebben voor de kerstwandeling die 

zaterdag 17 december gepland staat.  

 

Waar kunt u ons mee helpen? 

Antwoord: met kerststalletjes en leeslampen of staande lampen!! 

 

 

Bericht van de 

KERSTCOMMISSIE 
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Wij zijn op zoek naar zo veel mogelijk kerststalletjes.  

Wilt u uw kerststalletje s.v.p. uitlenen, zodat deze tijdens de kerstwandeling op 17 december in de 

Elthetokerk tentoongesteld kunnen worden? 

 

Wij vragen ook leeslampen en/of staande lampen met spotjes en verlengsnoeren en kabelhaspels te leen 

(de lampen zullen op de kerststalletjes gericht staan). 

 

Inleverdata 

U kunt uw kerststalletje, lampen en verlengsnoeren (voorzien van uw naam) inleveren op:  

zondag 11 december voor of na de kerkdienst; 

Woensdag 14 december tijdens de koffieochtend in de kerk 

Addy en/of Gerda zullen dan in de kerk aanwezig zijn om uw kerststalletje en / of lampen en snoeren in 

ontvangst te nemen. 
Indien u niet in de gelegenheid bent om uw kerststalletje zelf naar de kerk mee te nemen, dan kunnen 

wij deze ook bij u ophalen. U kunt hiervoor bellen naar: 

Peter Dekker (06-37238112) of Marian Jongebreur (06-2841959. 

Zij maken dan een afspraak met u wanneer het stalletje bij u wordt opgehaald. 

 
Wij hopen natuurlijk op uw medewerking!!  

Mocht u nog vragen hebben, bel ons!: 

Addy Groenenboom (06-10361396) en Gerda Vaartjes (06-40574756). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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