
Rond de vieringen 

Zondag 10 juli, de zevende zondag na Trinitatis, is ds. D. Neven uit Utrecht onze 

voorganger. Het orgel wordt bespeeld door dhr. E.M. Vliem en de collecte is bestemd 

voor het onderhoudsfonds. 

 

Zondag 17 juli gaat voor ds. C.P. Bouman uit Utrecht, organist is dhr. A.M. Buchener. 

De collecte is bestemd voor de diaconie. ‘Beter je leven, dan mogen jullie in dit land 

blijven wonen’ (Jeremia 7:1-7) zegt God tot zijn volk. Je leven beteren, dat is ‘goede 

vruchten dragen die groeien aan de Geest’ zoals het zondagslied zegt. Goede 

vruchten dragen is beslissend: ‘Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt 

omgehakt en in het vuur geworpen’ (Matteüs 7: 15-21) aldus Jezus. Paulus 

onderstreept het nog eens: ‘Als u uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven’ 

(Romeinen 8: 12-17). En als we dat niet doen? Het lijkt er op dat deze drie lezingen 

samen één oproep tot goede werken zijn! Dat kan toch niet! Dat is het toch juist wat 

we in de reformatie hebben geleerd: afstand nemen van goede werken. Maar hoe zit 

het dan? 

ds. C.P. Bouman 

 

FOTO 

 

Burendienst op 24 juli 

Zondag 24 juli is er een burendienst in de Lutherkapel. Ds. Pieter Oussoren, 

predikant van de ELG Apeldoorn is dan onze voorganger. Het orgel wordt bespeeld 

door dhr. D.H. Andel en de collecte is bestemd voor het missionair werk. 

 

‘Het enige waar ik een beetje verstand van heb is het vertalen van de Bijbel. In de 

loop van 32 jaren is in mijn handschrift de zogenaamde ‘Naardense Bijbel’ ontstaan. 

Twaalf jaar is die er nu, en al die jaren heb ik er aan gesleuteld. Wie dat ook niet kon 

laten, de eigen Bijbelvertaling verbeteren, was Maarten Luther. Tot in zijn sterfjaar is 

hij daar mee doorgegaan. Er verschijnt in Duitsland een eigentijdse editie van de 

Lutherbijbel, waaraan een grote commissie hard heeft moeten werken: hoe maak je 

zo'n boek voor mensen van nu leesbaar zonder het eigene van Luther te verliezen?  

Op zondag 24 juli reikt het Oecumenisch Leesrooster als evangelie Lucas 11, 1-13 

aan, over hoe Jezus zijn leerlingen Onze Vader leert bidden. Dat komt mooi uit, nu er 

(weer) een nieuwe Nederlandse vertaling van het Onze Vader is gepresenteerd. We 

kijken naar verschillende vertalingen van het Onze Vader en gaan er ook een paar 

zingen, a capella. Ik broed nog op muzikale illustraties per cd. En ik zal evengoed 

ervoor zorgen dat we ook nog op tijd ophouden! Het wordt vast heel mooi.’ 

ds. Pieter Oussoren 

 

Zondag 31 juli is Carola van Zanten onze voorganger, het orgel wordt die dag 

bespeeld door dhr. E.M. Vliem. De collecte is bestemd voor het diaconaal project. 

We volgen deze zondag het oecumenisch leesrooster en lezen uit Lucas 12 het 



verhaal van de rijke dwaas. Hoe onderscheid je wat werkelijk belangrijk is, en waar  

kun je ware rijkdom vinden. Over die vragen gaat het deze zondagmorgen. 

Carola van Zanten 

 

Zondag 7 augustus gaat dr. J. Verburg uit Doorn voor in een dienst waarin we het 

Heilig Avondmaal vieren. Organist is dhr. D.H. Andel en de collecte is bestemd voor 

Kerk in Actie Werelddiaconaat. Het thema van de dienst: ‘De weg waarop een mens 

tot geloof komt’. De preek zal gaan over 2 Koningen 5, één van de Elia-Elisa-

verhalen. Deze zijn prachtig, met wisselende aspecten om bij aan te knopen. In de 

vorm van de zogenaamde ‘Schriftpredigt’, die veelal in de lutherse kerk voorkomt, 

gebeurt dat dan ook. Het gehele verhaal wordt doorgenomen en ieder kan als het 

ware vanuit zijn eigen leven op allerlei momenten inhaken en de boodschap, die voor 

hem of haar geldt, nader overwegen, ter harte nemen. 

dr. J. Verburg 

 

Zondag 14 augustus, de twaalfde zondag na Trinitatis, gaat voor dr. A. van Haarlem 

uit Amersfoort, organist is dhr. A.M. Buchener. De collecte is bestemd voor het 

zendingswerk van Kerk in Actie. Op het Indonesische eiland Nias zijn te weinig 

predikanten. In veel kerken gaan daarom leken voor, vaak mensen met weinig 

opleiding. De kerken lijden onder deze schaarste. De Banua Niha Keriso Protestant, 

de Kerk van Nias, wil er zijn voor de mensen op Nias, die veelal erg arm zijn. Op het 

eigen trainingsinstituut worden lekenvoorgangers en predikanten begeleid en 

toegerust. Op de theologische universiteit volgen jongeren een opleiding tot 

predikant. Ook zet de kerk zich in voor de samenleving. Via kredietgroepen sparen 

mensen bijvoorbeeld geld om te investeren in hun bedrijfjes. Op dit moment zijn er 

veel gemeenten waar leerling dominees voorgaan. De Banua Niha Keriso Protestant 

(BNKP) helpt deze kerken om de dominees verder op te leiden. 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van 19 juni waren voor Jeannet ten Brinke, die de dienst muzikaal 

ondersteunde op de blokfluit. Op 26 juni waren de bloemen voor mw. ds. K. Storch 

uit Amsterdam, die op deze dag voor het eerst in de Lutherkapel voorging.  

 

Zomertijd 

Dit zomernummer van Opgang verschijnt voor een periode van zes weken. Het is 

vakantietijd, tijd om even afstand te nemen van de drukke dagelijkse bezigheden, tijd 

om tot jezelf te komen, misschien een mooie reis te maken en in een andere 

omgeving nieuwe indrukken op te doen. Dat kan een mens goed doen. 

Maar niet iedereen heeft die mogelijkheid. Ook in onze lutherse gemeente zijn 

mensen waar grote zorgen zijn om de gezondheid. Anderen herstellen van een 

ingreep of zijn door hun hoge leeftijd en de beperkingen die dat met zich mee kan 

brengen aan huis gebonden. Laten we hen in deze vakantietijd niet vergeten. Een 

kaartje kan zoveel goed doen. 

Ik wens u allen een goede zomer, 



een hartelijke groet, 

Carola van Zanten 

pastoraal werker 

 

Dagtocht Witte Kerkje 

Ook dit jaar is er voor lutheranen de mogelijkheid om aan te sluiten bij de dagtocht 

die jaarlijks wordt georganiseerd door de HVD van het Witte Kerkje. Dit jaar vindt de 

dagtocht plaats op dinsdag 6 september. In het vorige nummer van Opgang staat bij 

de wijkberichten van het Witte Kerkje alle nodige informatie. Aanmelden kan bij mw. 

Cock Couprie, couprie1@hetnet.nl. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  25 juni ontvingen wij € 15.969 voor het jaar 2016 op 

rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwam 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  25 juni € 1.454 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 en iedereen een goede (zomer)vakantie toegewenst,  

           

Herman Hamers 

          Voorzitter 

 

 

 

 

 


