
Rond de vieringen 

Zaterdag 28 mei vindt de jaarlijkse regiodienst van de Evangelisch-Lutherse 

Gemeenten Amersfoort, Utrecht, Woerden en Zeist plaats in Amersfoort. De dienst 

sluit aan bij het Amersfoorts Jazzfestival en begint om 16.00 uur, voorganger is ds. 

Diederiek van Loo. Voor de dienst is er vanaf 14.00 uur een middagprogramma met 

een kennismaking met de Lutherse pioniersplek ‘De Amersfoortse Zwaan’ en een 

stadswandeling door Amersfoort. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke 

maaltijd en het ‘Coventrygebed’.  

 

Zondag 29 mei is onze voorganger drs. W. Baan, organist is dhr. E. Vliem. De 

collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. De hoge feesten zijn gevierd en als 

het ware samengevat door het feest van de Drie-eenheid, op 22 mei. De 

evangelielezing op de zondag daarna, 29 mei, wil nóg eens ons wijzen op het 

wezenlijke van het geloof. We horen het aan het slot: daar roept Jezus op, te 

luisteren naar Mozes en de Profeten. Wat wezenlijk is: Gods liefde voor zijn volk en 

via dit volk voor alle mensen, vooral voor hen die zichzelf niet kunnen verdedigen. Dit 

wordt verteld in het verhaal van de rijke vrek en de arme Lazarus. Weest allen 

welkom in deze eredienst! 

ds. W. Baan 

 

Zondag 5 juni vieren we het Heilig Avondmaal in een dienst waarin mw. ds. S.J.A. 

Tempelaar-van Leeuwen voorgaat. Het orgel wordt bespeeld door dhr. D.H. Andel. 

De collecte is bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat. Kerk in Actie 

Werelddiaconaat biedt hulp aan slachtoffers van seksueel geweld o.a. in Guatemala.  

In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel geweld. De 

meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil het 

toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe roepen. De organisatie biedt 

slachtoffers psychologische begeleiding en juridische hulp. Ook helpt de organisatie 

hen met (beroeps)onderwijs om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daarnaast 

ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale overheden om slachtoffers op 

de juiste wijze op te vangen, te begeleiden of door te verwijzen. Tot slot klaagt de 

organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van 

daders. Met de collecteopbrengst wil Refugio onder meer minimaal 30 slachtoffers 

opvangen en begeleiden. 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van 8 mei waren voor mw. W.C. Delmaar, die enige tijd geleden 

verhuisd is. De bloemen waren op 15 mei bestemd voor  mw. L. van Tongerlo 

vanwege haar verjaardag. 

 

Schilderen kapel 

Op dit moment wordt de Lutherkapel aan de buitenkant geschilderd. Ook worden 

plekken met houtrot hersteld. Deze werkzaamheden duren nog tot eind mei, begin 



juni. De fietsenstalling is hierdoor niet altijd bereikbaar en hier en daar liggen 

gereedschappen van de schilders. Wij vragen u hiervoor begrip. 

De kosten van het schilderwerk worden voorlopig geschat op € 23.500. Driekwart van 

de kosten wordt financieel mogelijk gemaakt / gedekt door de steun van een aantal 

stichtingen. De rest moeten wij zelf betalen. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 14 mei ontvingen wij € 15.526 voor het jaar 2016 op 

rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen twee weken geen giften 

binnen op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG 

Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot 14 mei € 1.385 op. Het betreft 

het project van het CINI, waarmee we meehelpen om 270 meisjes uit India 

binnen het onderwijssysteem te houden. Giften voor het project  zijn gestort 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 


