
Rond de vieringen 

Zondag 11 januari is prof. dr. J. Bloemendal onze voorganger, organist is dhr. E.A. 

de Groot. De collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Deze zondag is de 

zondag van de Doop van de Heer. Hier krijgt Jezus als het ware zijn goddelijke status 

bevestigd: 'Jij bent mijn zoon, mijn geliefde'. We lezen het verhaal over de doop uit 

het oudste, kortste en meest directe evangelie, dat naar Marcus. In de doop lijkt 

vervuld te worden wat Jesaja (in hoofdstuk 55) zingt: 'O alle gij dorstigen komt tot de 

stromen'. 

prof. dr. J. Bloemendal 

 

Zondag 18 januari , in de Week van Gebed voor de Eenheid, sluiten we aan bij de 

oecumenische dienst in de Noorderlichtkerk. Centraal in de dienst staat Johannes 4, 

het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de bron. Voorgangers zijn ds. Roel Bosch 

(Noorderlichtgemeente), Nelleke Spiljard (Emmaüsparochie), ds. Jan Peter Prenger 

(Zeist-West) en Carola van Zanten. Het themakoor van de Emmaüsparochie, onder 

leiding van Carlijn Budde, verleent muzikale medewerking aan de dienst die om 

10.00 uur begint. Er is geen dienst in de Lutherkapel. 

 

Burendienst zondag 1 februari 

Eind september 2014, op de zondag na de landelijke burendag, organiseerden we 

voor de eerste keer een ‘burendienst’ in de Lutherkapel. Het werd een bijzondere 

dienst, door de bijdragen van ds. W. Baan en het koor Vlechtwerk, maar ook door de 

inspanningen van alle gemeenteleden die zich hebben ingezet om gasten, buren van 

dichtbij of verderweg, uit te nodigen voor en mee te nemen naar de dienst. Het was 

goed om zo met elkaar in een volle kapel de eredienst te vieren. 

De kerkenraad wil deze positieve ervaring graag een vervolg geven, en heeft 

besloten in 2015 een serie burendiensten te organiseren. Hoe deze diensten precies 

ingevuld zullen worden is nog niet helemaal duidelijk, dat is mede afhankelijk van de 

vraag of de hiervoor aangevraagde subsidie wordt toegekend. Maar hoe dan ook zal 

op zondag 1 februari de eerste burendienst van 2015 plaatsvinden. In aansluiting op 

de landelijke poëzieweek is er die zondag een poëziedienst, met als thema ‘Met 

zingen is de liefde begonnen’. Voorganger is ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen.  

Ook voor deze dienst willen we weer een beroep op u doen en u vragen in uw 

omgeving bekendheid te geven aan deze dienst en mensen uit te nodigen en mee te 

nemen. We hopen met elkaar weer te kunnen zorgen voor een bijzondere dienst 

waarin onze gasten kennis kunnen maken met de Lutherse liturgie. 

 

Ontmoetingsochtend 

Ook in het nieuwe jaar organiseren de ELG en het Witte Kerkje een serie 

leerhuisochtenden, steeds op de derde donderdag van de maand van 10.00 tot 

11.30, in de benedenzaal van de Lutherkapel. De eerste leerhuisochtend van het 

nieuwe jaar zal plaatsvinden op 15 januari.  

Vanuit de Bijbel kennen we het verhaal van de drie wijzen die het kind Jezus 

koninklijke eer komen bewijzen. Een Amerikaanse schrijver heeft een verhaal 



geschreven over ‘de vierde wijze’. Op deze morgen zullen we het verhaal horen en 

erover nadenken onder leiding van ds. Els van der Wal. 

De leerhuisochtenden worden aangekondigd in de Forumgids, het oecumenisch 

programma van de Raad van Kerken in Zeist. Ook op de website van de Lutherkapel 

is een overzicht te vinden van de bijeenkomsten in het voorjaar van 2015. 

 

Groet 

Op het moment van schrijven van deze kopij is het nog 2014, als dit nummer van 

Opgang bij u op de mat valt is de eerste week van 2015 al weer voorbij. Na alle 

decemberfeesten heeft het leven zijn normale gang hervonden en de goede 

voornemens beginnen misschien al naar de achtergrond te verdwijnen. Ik wens u 

een gezegend nieuwjaar en hoop u te ontmoeten bij de vieringen of andere 

activiteiten in de Lutherkapel. 

Een hartelijke groet, 

Carola van Zanten 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 7 december waren de bloemen voor dhr. F.G. Evelein, op 14 december voor dhr. 

W. Pescher, op 21 december voor dhr. H.H. Hamers en op 25 december voor mw. 

P.C. Knoop-Voogdt. In alle gevallen was dit in verband met de verjaardag van de 

genoemde. Op 28 december waren de bloemen voor onze trouwe kerkganger mw. 

W.M. Steinhart. 

 

Diaconaal project 2014 

De inzameling van geld voor het diaconaal project 2014 bracht € 1.186,85 op. Het 

betreft een project van de Stichting LEF (Lydia Education Foundation). De stichting 

heeft als doelstelling het bevorderen van onderwijs aan kansarme kinderen in 

Gambia. Concreet komt het er op neer dat de stichting een school wil bouwen en 

inrichten in een gebied waar op dit moment nauwelijks scholingsmogelijkheden zijn. 

Van de opbrengst van onze actie zal de stichting inventaris, incl. leermiddelen voor 

de school bekostigen. De diaconie rondde het bedrag af op € 1.200 en heeft het 

overgemaakt op de rekening van de Stichting LEF. In februari worden de 

leermiddelen naar de school gebracht en daar overhandigd. In het voorjaar krijgen 

wij nog een presentatie van deze overhandiging te zien. 

Alle gevers onze hartelijke dank. 

 

Lutherse Schaakdag Hoekelum 

Na de geslaagde Jubileum Schaakdag 2014 met de simultaan door de Duitse 

grootmeester Thomas Luther (verre nazaat van Maarten Luther) wordt de elfde 

Lutherse Schaakdag gehouden op zaterdag 14 maart in het Koetshuis van Kasteel 

Hoekelum, Edeseweg 124, 6721 KE Bennekom. Ontvangst vanaf 10.00 uur, begin 

om 10.30 u. einde rond 16.00 uur. Schaakredacteur van het Nederlands Dagblad en 

vaste deelnemer Bab Wilders houdt een korte lezing over ‘Schaken en literatuur’ 

waarna in voorronden onderling wordt gespeeld (rapidpartijen, geen snelschaak). De 



gebruikelijke borrel en lunch vinden plaats in het Kasteel, waarna de eindronden 

worden gespeeld, afgesloten door de prijsuitreiking.  

De dag staat onder auspiciën van de ‘Vrienden van Hoekelum’ en wordt geleid door 

Hans Mudde, Eric Braun, Bas Faasse en Tejo Hagen. De deelnemersprijs (inclusief 

koffie, thee, drankje en lunch) bedraagt € 25, te voldoen bij aankomst. 

Nadere inlichtingen en opgave (met vermelding van speelsterkte, geoefende of 

huisschaker) tot uiterlijk 1 maart a.s. bij Bas Faasse, Poelakkerweg 7, 6741 DW 

Lunteren, 0318-484301, faassebc@hetnet.nl en/of Hans Mudde, Thomas 

Jeffersonlaan 48, 2285 BB Rijswijk, 070-3659738, hansmudde@planet.nl.   

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2014 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  28 december ontvingen wij € 21.835 op 

rekeningnummer NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist. 

Het begrotingsdoel voor 2014 was € 21.000. Dat is gehaald. Alle gevers 

hartelijk dank. Voor 2015 mikken we op € 22.000. Dat moet haalbaar zijn.  De 

eerste gift voor 2015 ontvingen wij nog voor de actie Kerkbalans van start was 

gegaan. 

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er giften binnen van mw. A.K. – S. te D. 

van € 50, dhr. F.G.E. te D. van € 30, dhr. T.L. te Z. van € 40, dhr. H.H. te Z. 

van € 25 en dhr. W.P. te M. van € 50 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 

3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2014 haalden wij € 1.187 op (zie boven). 

Binnenkort besluit de diaconie wat het project voor 2015 zal worden. Giften 

zijn welkom op rekeningnummer NL09 INGB 0000 3833 96 van Lutherse 

Diaconie Zeist.   

 

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.  

 

Met hartelijke groet, 

          Herman Hamers 

          voorzitter 

 

 

http://www.lutherkapel.nl/

