
Rond de vieringen 

Op zondag 28 juni is dr. A. van Haarlem onze voorganger. Het orgel wordt deze 

zondag bespeeld door dhr. E. Fredriks en de collecte is bestemd voor de diaconie. 

We lezen het verhaal van de opwekking van het dochtertje van Jaïrus en van de 

genezing van een vrouw die twaalf jaar aan bloedverlies leed. Het is een perikoop 

die ons voor verschillende vragen stelt. Een daarvan is deze: opwekking uit de dood 

is prachtig, maar is het geen uitstel van executie? Straks zal het meisje toch moeten 

sterven. En is tweemaal sterven niet erger dan eenmaal sterven? Bovendien: het is 

wel mooi om sterven te vergelijken met slapen, maar is dat niet een tekort doen aan 

de onherroepelijkheid en verschrikking van de dood? Evenals de mensen destijds 

moeten wij ook lachen als Jezus van het meisje zegt: ‘zij slaapt’. Dat is de lach van 

het ongeloof en van de twijfel. Maar het lachen van het ongeloof kan omslaan in het 

lachen van het geloof. Ook daarvan lezen wij in de bijbel. Misschien moeten wij 

daarom wel zeggen: wij kunnen niet ernstig, maar alleen maar lachend geloven. 

dr. A. van Haarlem 
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Zondag 5 juli gaat ds. S.J.A. Tempelaar–van Leeuwen voor in een dienst waarin wij 

het Heilig Avondmaal vieren. Organist is dhr. A.M. Buchener, de collecte is bestemd 

voor het jeugdwerk. Op deze vijfde zondag na Trinitatis roepen we onze Heer aan of 

Hij zelf zijn kerk wil heiligen en bewaren. Ook de kerk heeft zijn ontferming en leiding 

hard nodig om in vrede te kunnen bestaan en haar Heer te kunnen dienen. Van 

Jeremia horen we hoe God zijn volk helpt met zijn Woord. Als wij ons als kerkelijke 

gemeenten van Jezus Christus daarop richten en God in de geest van zijn woorden 

dienen, kunnen we ervaren hoe die woorden ons voeden en blij maken. Lucas voegt 

daar aan toe hoe we dankzij Gods Geest die meekomt in Gods Woord, zelf de juiste 

woorden zullen kunnen vinden om ook anderen aan te spreken in Gods naam. Dit 

met de bedoeling dat ook zij erdoor gevoed en geleid worden tot  vreugde. 

mw. ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 7 juni  waren de bloemen voor de heer D. H. Andel, als dank voor zijn bereidheid 

om op korte termijn in te vallen als organist. Zondag 14 juni waren de bloemen voor 

de heer G.C. Bakker vanwege zijn verjaardag. 

 

Zomertijd 

Het is inmiddels volop zomertijd. Voor sommigen een tijd om even vrij te zijn van alle 

verplichtingen, een tijd met wat ruimte in de agenda, ruimte om dingen te doen waar 

ze anders niet aan toe komen. Voor anderen vooral een stille tijd, waarin veel 

activiteiten tijdelijk stil liggen en mensen uit hun omgeving – kinderen, vrienden, 

buren – met vakantie zijn. Als u weg gaat wens ik u een goede, ontspannen tijd toe. 

En misschien kunt u op uw vakantieadres ook eens aan de thuisblijvers denken. Een 

kaartje zal hen goed doen. 



Een hartelijke groet, 

Carola van Zanten 

 

Intrededienst van ds. Maarten Diepenbroek 

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden heeft op zondag 14 juni een nieuwe 

predikant begroet. In de dienst met viering van het Heilig Avondmaal werd de 

verbintenis tussen ds. Diepenbroek en de ELG Woerden bevestigd door de 

consulent, ds. Catrien van Opstal van de ELG Utrecht. Hierna was ds. Diepenbroek 

voorganger in de dienst. Tijdens de dienst ook nog een schilderij aangeboden naar 

aanleiding van het jubileum vorig jaar. Na afloop was gelegenheid de nieuwe 

predikant te begroeten en kon men koffie of thee gebruiken. Al met al een feestelijke 

dienst. 

Reiny Groothoff 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  14 juni ontvingen wij € 16.686 op rekeningnummer 

NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwam er een gift binnen van mw. W.M. S. te Z.  

van € 15 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG 

Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 14 juni € 687 op. Het betreft 

een project van de Stichting Anak-Anak Lombok Timur in Indonesië. Giften 

voor het project  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/

