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Jaargang 4: nr. 1 d.d. 5 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 8 januari 2023 

De kerkdienst van aanstaande zondag zal worden geleid door ds. J.F. Klijnsma uit Brouwershaven. 

 

Kinderkring 

Aanstaande zondag is er geen kinderkring. 

 

Collecte  

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van zondag 8 januari aan:  

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

ten name van Diaconie Elthetokerk. 

De collecteopbrengst is bestemd voor het Fonds Julia & Beatrijs. 

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: 

06-01-2023: Dhr. W.A. Timmer, Peperstraat 11, 2969 AX  Oud-Alblas, 76 jaar. 

08-01-2023: Mw. C. Verloop – Bakker, Cornelis Smitstraat 57, 2951 AB  Alblasserdam, 82 jaar. 

 

Huwelijken: 

--- 

 

Autodienst 8 januari 2023 

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

Dhr. Leo Groenenboom, tel. 7070687. 

 

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 

15 januari 2023: ds. Hester Radstake. 

22 januari 2022: pastor Mw. L. Kromhout uit Rijswijk. 

29 januari 2022: ds. Hester Radstake, afscheidsdienst. Aanvang: 14.00 uur. De ochtenddienst van 

10.00 uur vervalt! 
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Stilteviering in de Elthetokerk 

Op zondag 8 januari 2023 om 17:00 uur is er weer een Taizé-vesper in de  

Elthetokerk (Blokweerweg 22, Alblasserdam). 

Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de  

oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.  

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden,  

een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling  

en een zegenwens. 

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.  

Er is gelegenheid om afstand te houden. 

Vragen? → stilteviering@gmail.com 

 

 

Afscheid ds. Hester Radstake 
 

Zoals u inmiddels weet, gaat Hester met haar gezin afscheid van ons nemen. Maar dat laten we natuurlijk 

niet ongemerkt voorbijgaan! Op zaterdagmiddag 28 januari van 14.00 – 16.30 uur is er een gezellig 

samenzijn voor gemeenteleden om met elkaar afscheid te nemen, herinneringen op te halen, een hapje 

en een drankje met elkaar te nuttigen. Op 29 januari om 14.00 uur zal er een kerkdienst zijn, met 

genodigden, en zal de ‘losmaking’ plaatsvinden. U bent op beide dagen van harte welkom! 
 

 

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

Verlengde koffieochtend 11 januari 2023 
 

U kunt zich weer inschrijven voor de verlengde koffieochtend op 11 januari 2023. Er is dan weer 

erwtensoep en allerlei andere dingen waaronder een presentatie van Leendert van der Made over de 

Charente Maritime. 

De inschrijvingslijst ligt komende zondag nog in de hal van de kerk. Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch 

opgeven bij Gerda van der Made, tel. 078-6151049. 

U komt toch ook? 

 

 

(Herhaalde) Oproep: Grote schoonmaak op 7 januari 2023 
 

Na een aantal mooie en goed bezochte vieringen rond kerst is het gebouw wel toe aan een 

schoonmaakbeurt. Aanstaande zaterdag, 7 januari, gaan we aan de slag! De vaste groep krijgt apart 

een uitnodiging, maar een paar extra handen zijn meer dan welkom. Aan de vorige oproep gaven twee 

gemeenteleden gehoor en daar waren we heel blij mee. 

 

Evert Wisgerhof 

 

 

 

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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