
Rond de vieringen 

Zondag 10 januari is dr. J. Bras onze voorganger, organist is dhr. E. Fredriks. De 

collecte is bestemd voor de oecumene ‘Steun kleurrijke kerken’. Johannes de Doper 

zwierf samen met Jezus een tijd rond in het gebied van de woestijn en de Jordaan. 

Totdat hij door de joodse koning vermoord werd vanwege zijn kritiek op die koning. 

Het is moeilijk de relaties tussen Johannes en Jezus historisch betrouwbaar te 

beschrijven. Zij lijken zich geen concurrenten van elkaar te voelen. De hoge 

wederzijdse waardering laat  concurrentie niet toe. Wel lijkt er een zekere 

concurrentie te zijn geweest tussen de aanhangers van Jezus en Johannes. Vast 

staat dat de Jezus en de vroegchristelijke beweging zich met hun boodschap met 

een zekere voorrang tot de aanhangers van Johannes hebben gericht.  

ds. J. Bras 

 

Zondag 17 januari is er om 10.00 uur een oecumenische dienst in de Oosterkerk. 

Meer informatie over deze dienst vindt u elders in dit nummer van Opgang. Let op: 

in de Lutherkapel is deze morgen geen dienst! 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van de altaartafel gingen op 6 december naar dhr. F.G. Evelein, op  

13 december naar dhr. W. Pescher en op  20 december naar dhr. H.H. Hamers, in 

alle gevallen vanwege hun verjaardag. Op 27 december waren de bloemen voor mw. 

ds. E. van der Wal, die deze dag vanwege ziekte helaas niet bij ons kon voorgaan en 

voor haar echtgenoot, dhr. J. Bloemendal, die haar verving. 

 

Leerhuis 

Donderdag 21 januari is er weer een leerhuisbijeenkomst. Deze keer vervolgen we 

op verzoek van de deelnemers – en anders dan aangekondigd in de Forumgids – 

ons gesprek over ‘lastige’ bijbelgedeelten. Het leerhuis begint om 10.00 uur en rond 

11.30 uur hopen we af te ronden. U bent van harte welkom! 

 

Kerkelijke zending voor mw. Van Zanten 

Mw. C.Y. van Zanten is behalve als kerkelijk werker binnen onze gemeente sinds 

enige maanden ook werkzaam als geestelijk verzorger in De Looborch. Zij heeft 

aangegeven waarde te hechten aan een kerkelijke zending. Vanuit Zorggroep 

Charim, waartoe De Looborch behoort, is de vraag gekomen of onze gemeente mee 

wil werken aan die kerkelijke zending. De kerkenraad is daartoe gaarne bereid. Wij 

willen haar bevestigen in het ambt van ouderling-kerkelijk werker met als bijzondere 

opdracht geestelijke verzorging in De Looborch. Hieruit volgen voor onze gemeente 

overigens geen financiële of arbeidsrechtelijke consequenties. 

 

De bevestiging vindt plaats op 24 januari door ds. D. Bohlken, onze consulent, 

tijdens de dienst in onze kapel. Mw. Van Zanten wordt hierdoor ook boventallig lid 

van de kerkenraad. Dit houdt in dat zij een lid is dat door de kerkenraad wordt 

aangewezen en niet wordt gekozen door de gemeente zoals de overige 



kerkenraadsleden. Eventuele discussies binnen de kerkenraad die de positie of het  

functioneren van mevrouw van Zanten betreffen, vinden buiten haar aanwezigheid 

plaats. Door deze kerkelijke zending krijgt zij een duidelijke positie binnen de 

kerkelijke organisatie in Zeist en kan zij ook ondersteuning krijgen vanuit het landelijk 

dienstencentrum van de kerk. 

 

Diaconaal Project 2016  

Help mee om 270 meisjes uit India binnen het onderwijssysteem te houden! 

 

Achtergrond 

Op papier is het allemaal goed geregeld in India. In 2009 is een wet aangenomen die 

gratis en verplicht onderwijs regelt voor kinderen tot de leeftijd van 14 jaar. Ook is er 

voortgang gemaakt met de toegang naar het voortgezet onderwijs. De praktijk is 

echter weerbarstig. Vooral meisjes dreigen uit het onderwijssysteem te vallen. Dit 

geldt in nog sterkere mate voor de bevolking in de sloppenwijken. Dit heeft er toe  

geleid dat in de achterstandswijken van Calcutta (Kolkata) slechts 48% van de 

meisjes het basisonderwijs afmaakt en 28% voortgezet onderwijs volgt. Meisjes 

ontvangen van hun omgeving geen enkele steun om onderwijs te (blijven) volgen. 

Van hen wordt verwacht dat ze helpen in het huishouden en met de zorg voor 

jongere broertjes en zusjes. Ze lopen het risico op jonge leeftijd te worden 

uitgehuwelijkt of in de prostitutie te belanden.  

 

Het project 

Het project is erop gericht om 270 meisjes van 13 of 14 jaar, die afkomstig zijn uit 

sloppenwijken van Kolkata vijf jaar lang te volgen met het doel ze binnen het 

onderwijssysteem te houden en klaar te stomen voor een kansrijke toekomst. De 

meisjes en hun families worden begeleid bij het maken van juiste keuzes in het leven 

(“life skills”). Zij worden bewust gemaakt van hun waardigheid, de rechten van 

vrouwen en hun zelfvertrouwen wordt opgebouwd. Via gemeenschapscentra worden 

zij buiten de school om ondersteund bij het bereiken van het vereiste schoolniveau 

zodat zij kunnen instromen op het niveau dat bij hun leeftijd en ontwikkeling past.  

Waar mogelijk wordt gewerkt met gemotiveerde vrijwilligers in de wijken waar het 

project loopt.  

 

De financiering van het project 

Het project gaat in 2016 van start en heeft een budget van bijna EUR 80.000. Het 

project loopt tot in 2021. De voornaamste sponsor van het project voor een bedrag 

van EUR 60.000 is ASML Foundation. Deze Stichting is verbonden aan ASML 

Holding NV. ASML is de werkgever van de voorzitter van CINI Holland, de heer 

Krishna Sreerambhatla. Voor de resterende EUR 20.000 is CINI Holland 

aangewezen op eigen werving. Daar is de steun van de ELG Zeist in 2016 zeer 

welkom bij! 

 

Over Child In Need Institute (CINI) 



Child In Need Institute in India zet zich al meer dan 40 jaar succesvol in op het 

gebied van onderwijs, bescherming, voeding en gezondheid voor de allerarmsten in 

India. Zij is al vele malen onderscheiden voor haar werk. Ze richt zich inmiddels op 

meer dan 5 miljoen achtergestelde gemeenschappen in de deelstaten West 

Bengalen, Jharkhand en Chhatisgarh. CINI staat een integrale benadering voor die 

vrouwen en kinderen beschermt en hen stimuleert voor hun rechten op het gebied 

van onderwijs, voeding en gezondheid op te komen. Zij speelt met 1.300 

professionele en vrijwillige medewerkers een faciliterende rol bij het creëren van 

kind- en vrouwvriendelijke gemeenschappen. Hierbij werkt ze veelvuldig samen met 

lokale overheden, dorpsraden en andere NGO’s. 

 

Stichting CINI Holland bestaat inmiddels ruim 10 jaar. Haar bestuur en achterban, dat 

geheel uit vrijwilligers bestaat, spannen zich in om het werk en het gedachtegoed 

van CINI India te bevorderen door fondsenwerving en bewustmaking. Dit gebeurt o.a. 

ook door het organiseren van reizen naar CINI India. Hieraan heeft Hanneke Wijma 

(ouderling ELG Zeist) in 2008 deelgenomen. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  27 december ontvingen wij € 21.048 op 

rekeningnummer NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist. 

Controleer nog even of u dit jaar niet bent vergeten uw vrijwillige bijdrage te 

betalen! We ontvingen zelfs al de eerste bijdrage voor 2016. 

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er giften binnen van dhr. H.H. te Z. van    

€ 25, dhr. F.G.E. te D. van € 30, dhr. H.H. te L. van € 50 en dhr. W.P. te M. 

van € 50 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG 

Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij dit jaar € 1.375 op. De diaconie 

rondde dit naar boven af op € 1.500. Het betreft het project van de Stichting 

Anak-Anak Lombok Timur in Indonesië. Giften voor het project  zijn gestort op 

rekeningnummer NL09 INGB 0000 3833 96 van Lutherse Diaconie Zeist. Het 

bedrag voor het diaconaal project 2015 is inmiddels overgemaakt naar de 

stichting. 

 

Alle gevers onze hartelijke dank! 

 

Website ELG Zeist 

Voor meer informatie in en rond de ELG Zeist verwijzen wij ook naar onze website 

www.lutherkapel.nl.  

 

De kerkenraad van de ELG Zeist wenst u veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar! 

 

Met hartelijke groet,  

          Herman Hamers 



          Voorzitter 

 

 

 

 

 


