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Jaargang 4: nr. 4 d.d. 26 januari 2023 
 

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. 

 

Kerkdienst zondag 29 januari 2023 

In de dienst van aanstaande zondag wordt afscheid genomen van ds. Hester Radstake. Deze dienst 

begint om 14.00 uur. Om 10.00 uur is er geen dienst. 

 

Kinderkring 

Aanstaande zondag is er kinderkring. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 29 januari aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor 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 
Verjaardagen: 

31-01-2023: Sabine de Vreede, Walmolen 11, 3352 AL  Papendrecht, 12 jaar. 

 

Huwelijken: 

--- 

 

Autodienst 29 januari 2023 

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

Dhr. N.A. Jongebreur, tel. 078 – 6914011. 

 

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 2023. 

05 februari 2023: dhr. G. Barendrecht uit Barendrecht; 

12 februari 2023: dhr. A. Meiresonne uit Sommelsdijk; 

19 februari 2023: dhr. drs. Z. Albada uit Gorinchem; 

26 februari 2023: mw. M. Pieterse uit Krimpen aan den Ijssel. 
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Afscheid ds. Hester Radstake 
 

U hebt het al een aantal keren kunnen lezen maar het komend weekend is het dan zo ver en gaat Hester 

met haar gezin afscheid van ons nemen. Zaterdag is er van 14.00 uur tot 16.30 uur een gezellig 

samenzijn. Zondag zal in de kerkdienst van 14.00 uur de “losmaking” van onze gemeente plaatsvinden. 

In deze dienst zullen ook genodigden aanwezig zijn. U bent van harte welkom om beide gebeurtenissen 

bij te wonen. U komt toch ook? 

 

 

UITNODIGING 
 

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden nodigt ons van harte uit om de bevestigingsdienst van 

Hester Radstake bij te wonen. De dienst vindt plaats op zondag 12 februari om 15.00 uur in de 

Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11 in Woerden. Aanmelden uiterlijk 1 februari via 

secretariaatelgwoerden@gmail.com 

 

 

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

 

Grote schoonmaak op 4 februari 2023 
 

Het gebouw is weer toe aan de schoonmaakbeurt. Zaterdag, 4 februari, gaan we aan de slag! De vaste 

groep krijgt apart een uitnodiging, maar een paar extra handen zijn meer dan welkom. We zijn daar heel 

blij mee. 

 

Evert Wisgerhof 

 

Lezersbijdrage(n) 
Van Bep van Veenendaal werd deze week de volgende column ontvangen: 

 

Veel variaties. 

 
Het weer is voor ons altijd een gespreksonderwerpje. Een tussendoortje eigenlijk of een beginzin in de 

lift of als je net van de fiets afstapt en er naast jou ook iemand hetzelfde doet. 

Nederlanders zijn misschien wel het enige volk dat zoveel benamingen kent voor weer. Niet dat ik daar 

onderzoek naar heb gedaan, maar toen ik daar eens over nadacht, kwamen er toch opvallend veel ‘weer’ 

woorden tevoorschijn. 

Wij hebben buien en neerslag, maar ook slagregens en striemende regen. Wolkbreuken, nood- en 

plensweer, het zijn allemaal woorden die in onze vocabulaire liggen opgeslagen. 

Soms zitten we in een druilerige dag. Het kan ook pijpenstelen regenen, miezeren of hozen. Oh, was ik 

bijna de motregen vergeten. 

We spreken over honden- of beestenweer. Takkenweer kan ook of snertweer. Daar hebben we dan weer 

een soep naar vernoemd. 

Soms zie je bij het opendoen van de gordijnen meteen al dat het een donkere dag is. Somber kunnen 

we hem ook noemen of mistroostig. 

Laten we de snijdende kou vooral niet vergeten of het dunne windje, u kent het toch wel, zo’n windje 

dat overal doorheen waait. 

De wind kan trouwens ook nog snerpen of gieren. Hij kent ook zijn vlagen. Rukken kan ie ook of blazen 

en wervelen. 

De gevoelskou is later ingevoerd. Die hadden we vroeger niet. Die viel toen gewoon in de categorie ‘koud’. 

We gaan ook door weer en wind. 

Je kan ook mooi weer spelen en soms is het zelfs geen weer om hond of kat buiten te laten. 

En als dan de zon gaat schijnen dan is ie weer sterk of krachtig. Flets kan ie ook zijn of lekker. Oh…….wat 

is dat lekker en dat ventileren we dan ook weer. 
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Lekker is ook een echt Nederlands woord. Iemand kan een lekker ding zijn, maar dat is weer 

grensoverschrijdend. Een lekkere taart kan ook. Hoewel……… taart is wel een heikel onderwerp geworden. 

Dat levert Kamervragen op. Na een verfbeurt is de kamer lekker opgeknapt en lekker is ook maar één 

vinger lang. 

Sorry, ik dwaalde even af. Het weer is bij ons dus altijd onderwerp van gesprek. 

Het grappige is dat de eskimo’s maar één woord kennen, namelijk WEER!! Dat is alles. 

Meer variaties hebben ze niet. Dan vind ik toch dat wij veel creatiever zijn. Met een goed gevoel sluit ik 

dit verhaal dan ook af. 

 

 

 

 

Bereikbaarheid/Colofon:  
Predikant:    Vacant per 1 februari 2023 

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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