
Rond de vieringen 

Zondag 1 oktober, de zestiende zondag na Trinitatis, vieren wij het Heilig Avondmaal 

in een dienst waarin voorgaat mw. ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen. Organist is 

dhr. D.H. Andel, de collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. 

 

Zaterdag 7 oktober om 19.00 uur is er een vesper. Het Lutherlied dat deze maand 

centraal staat is lied 898, ‘Een vaste burcht is onze God’. Voorganger is ds. J.E. 

Huttenga, het orgel wordt bespeeld door dhr. E.M. Vliem. De collecte is bestemd voor 

de diaconie.  

Let op: zondag 8 oktober is er geen dienst in de Lutherkapel! 

 

Zondag 15 oktober gaat ds. C.P. Bouman voor in de dienst, organist is dhr. A.M. 

Buchener. De collecte is bestemd voor Kerk in Actie Wereldvoedseldag. In Zuid-

Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld en onder discriminatie 

en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te 

voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. 

Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de 

meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie 

kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van 

bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen 

een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige 

aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van 

deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen.  

 

Zondag 22 oktober gaat voor mw. C.Y. van Zanten. Organist is die zondag dhr. D.H. 

Andel, de collecte is voor het onderhoudsfonds. 

 

Op zondag 29 oktober herdenken we 500 jaar reformatie in een dienst waarin 

voorgaat ds. W. Baan. Het orgel wordt bespeeld door dhr. E. Fredriks en de collecte 

is bestemd voor Kerk in Actie Hervormingsdag. Dit jaar bestaat het protestantisme 

500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en vernieuwing, in Nederland en 

wereldwijd. In de collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch 

Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor 

zondagscholen, godsdienstonderwijs, alphacursussen, discipelschapscursussen en 

zelfs voor een doctoraalstudie theologie. Deze materialen worden door zowel 

protestantse en katholieke als door pinkster- en Leger des Heilskerken gebruikt. OTS 

maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel cursussen zijn 

bijvoorbeeld beschikbaar via internet. Zo kunnen niet alleen studenten door het hele 

land dit materiaal gebruiken, maar ook moslims en hindoes die belangstelling hebben 

voor het christendom. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus. OTS 

speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in 

een land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn. 

 

Bloemen van de altaartafel 



Op 20 augustus waren de bloemen voor dhr. J. van Amersfoort die bereid was als 

voorganger een dienst over te nemen van een collega die had moeten afzeggen.  Op 

27 augustus waren de bloemen voor dhr. en mw. Lotterman vanwege hun 40-jarig 

huwelijksjubileum. Op 3 september waren de bloemen voor dhr. D.H. Andel, 

vanwege het feit dat hij 12½  jaar één van onze vaste organisten is. Op 9 september 

waren de bloemen voor dhr. L.IJ. Schipperheijn vanwege zijn verjaardag. 

 

Ontmoetingsmorgen 

Donderdag 19 oktober is er een ontmoetingsmorgen in de benedenzaal van de 

kapel. We vervolgen onze lezing van het boek Esther. Aanvang 10.00 uur. U bent 

van harte welkom. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2017 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 10 september ontvingen wij €  16.556 voor het jaar 

2017 op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters 

ELG Zeist. 

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen weken een gift binnen  

van dhr. E. v. B. van € 25 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van 

Lutherkapel ELG Zeist.  

 Voor het diaconaal project 2017 haalden wij tot nu toe € 1.002 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 

 

 


