
Rond de vieringen 

Op zondag 3 september vieren we het Heilig Avondmaal in een dienst waarin 

voorgaat ds. C.P. Bouman. Organist is dhr. D.H. Andel, de collecte is bestemd voor 

de diaconie. 

 

Zaterdag 9 september is er een vesper. Deze keer staat als Luthers lied Lied 722 

centraal, ‘Uw stem, Heer, hebben wij gehoord’.  Mw. G.A. Voerman-van Haselen 

gaat ons deze avond voor, dhr. B. Lamb begeleidt ons aan het orgel. De collecte is 

bestemd voor het diaconaal project. De vesper begint om 19.00 uur. 

Let op: Zondag 10 september is er geen dienst in de Lutherkapel! 

 

Zondag 17 september vindt de oecumenische dienst in het kader van de vredesweek 

plaats in Kerkelijk Centrum Zeist-West. Voorgangers zijn pastoor Henk Bloem en ds. 

Yko van der Goot van de Doopsgezinde Gemeente. De dienst begint om 10.00 uur. 

Let op: In de Lutherkapel is deze zondag geen dienst! 

 

Zondag 24 september hoop ik zelf voor te gaan in de dienst. Organist is dhr. E. 

Fredriks, de collecte is bestemd voor het diaconaal project. De evangelielezing voor 

deze zondag is Matteüs 6:24-34, het gedeelte uit de Bergrede waarin Jezus ons 

oproept ons geen zorgen te maken. De vogels in de lucht doen dat immers ook niet 

en toch zorgt God voor hen. En wij zijn toch meer waard dan zij? Maar zo’n oproep 

tot zorgeloosheid, klinkt die niet wat onverantwoord?  Over die vraag denken we 

deze ochtend na. 

Carola van Zanten 

 

Bezoekgroep 

De bezoekgroep komt maandag 18 september bij elkaar voor overleg in de 

benedenzaal van de kapel. Aanvang 13.30 uur.  

 

Ontmoetingsmorgen 

Donderdag 21 september vindt de eerste ontmoetingsmorgen van het nieuwe 

seizoen plaats. We vervolgen de lezing van het boek Esther. Vanaf 09.45 uur staat 

de koffie klaar, om 10.00 beginnen we en rond 11.30 ronden we het gesprek af. U 

bent van harte welkom. 

 

Gemeenschappelijke dienst 

Op 6 augustus was er in de Lutherkapel een gemeenschappelijke dienst met 

gemeenteleden van de Oosterkerk. Het leverde midden in de vakantietijd een volle 

kerk op. Twee weken eerder bezochten de lutheranen een dienst in de Oosterkerk. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 18 juni waren de bloemen voor de heer G.C. Bakker vanwege zijn verjaardag. 

Op 25 juni waren de bloemen voor de heer W.J. van Lith eveneens vanwege zijn 

verjaardag. 



Op 2 juli waren de bloemen voor mevrouw C.Y. van Zanten vanwege het feit dat haar 

de sacramentsbevoegdheid was verleend. 

Op 8 juli waren de bloemen voor mevrouw R.L.M. Groothoff naar aanleiding van haar 

verjaardag. 

Op 16 juli gingen de bloemen naar mevrouw W.C. Delmaar voor haar verjaardag.  

Op 30 juli waren de bloemen voor onze koster, de heer T. Lekkerkerker, ter 

bemoediging bij ziekte. 

Op 6 augustus waren de bloemen voor mevrouw A.E. Blauw – van Slooten vanwege 

haar verjaardag. 

Op 12 augustus gingen de bloemen naar mevrouw E.J. van Beurden – Wernars die 

jarig was geweest. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2017 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 12 augustus ontvingen wij €  116.078 voor het jaar 

2017 op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters 

ELG Zeist. 

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen weken giften binnen  van 

dhr. D.J. E. te D. van € 50, van dhr. G.C. B. te Z. van € 30, van mw. M.E. – 

van H. te D. van € 20 en van mw. A. B. – van S. te Z. € 50 op 

rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist.  

 Voor het diaconaal project 2017 haalden wij tot nu toe € 964 op. Het betreft 

een project van het Luthers Genootschap voor de Batu-eilanden in Indonesië. 

Doel is de aankoop van twee boten voor het vervoer van personen en 

goederen tussen de eilanden. Giften voor het project kunnen worden  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 groeten,  

          Herman Hamers 

          Voorzitter 

 

 

 

 

 

http://www.lutherkapel.nl/

