
Rond de vieringen 

Zondag 12 juli is drs. J.H. Lotterman onze voorganger, organist is dhr. J. Lijftogt. De 

collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Op het eerste gezicht schijnbaar 

weinig samenhangende schriftlezingen (Jes. 48, Mt. 5: 20-26, Rom. 6: 3-11). Mt. 5 uit 

de Bergrede is een scharnierpunt: mensen die zijn verlost en bevrijd gaan anders 

leven. Niet met kwade bedoeling maar met goede geest door de Geest. Het gaat om 

de basishouding van verzoening en goede relaties. Niet alleen met God, maar in de 

praktijk van alledag. Het taalgebruik mag ons dan hyperbolisch in de oren klinken, 

levensprincipe blijft het volgen van de Heer waardoor vrijheid, verzoening en liefde 

wordt getoond. Zo leefde de Heer zelf ook! De lijdensweg van de Heer is ook de weg 

tot verzoening (Lied 544, het Zondagslied). Prachtig is ook Psalm 28: roep om 

ontferming om bolwerk van ontferming te worden. Gezegende viering toegewenst! 

drs. J.H. Lotterman 

 

Op zondag 19 juli gaat dr. J. Verburg uit Doorn voor in de dienst in onze kapel. 

Organist is die zondag dhr. D.H. Andel, de collecte is bestemd voor het diaconaal 

project. Het leven is niet altijd zwart-wit. Er tussen is een groot stuk grijs. Dat geldt 

niet alleen voor het geloof en de dingen van het dagelijks leven, maar ook binnen de 

wereld van het geloof.  

dr. J. Verburg 

 

Zondag 26 juli is ds. W. Baan uit Dordrecht de voorganger, het orgel wordt bespeeld 

door dhr. E.M. Vliem. De collecte is bestemd voor het missionair werk. Deze zondag 

heeft in de lutherse liturgie als vaste evangelielezing Mattheus 7,15-21. Het is een 

scherpe waarschuwing tegen de valse profeten. Wie zijn zij en zijn ze er nu ook nog? 

In Jezus' Bergrede staan wel meer van zulke strenge woorden. Evangelie betekent 

letterlijk: goede boodschap – en dat sluit het gebruik van scherpe bewoordingen niet 

uit. De kerk zou aan geloofwaardigheid winnen in het hier en nu wanneer zij meer 

een kritische factor durft te zijn. Laat onze liturgie ook een oefening daarin zijn! 

Weest allen welkom in deze eredienst. 

Ds. W. Baan 

 

Zondag 2 augustus vieren we het Heilig Avondmaal in een dienst waarin ds. J. 

Huttenga uit Zeist voorgaat. Organist is dhr. A.M. Buchener, de collecte is bestemd 

voor de diaconie. In het hart van het evangelie van Lucas vinden we een groep 

gelijkenissen. Er is sprake van rijkdom en omgaan met geld en bezit, verloren gaan 

en gevonden worden. De gelijkenissen van Jezus zijn niet zo moeilijk te begrijpen. Of 

denken we dat maar? Deze zondag gaat het over rijkdom gebruiken om vrienden te 

maken en geld inzetten om bij God te mogen horen. We vinden geen gemakkelijk 

antwoord, maar stuiten wel op wezenlijke vragen. Omgaan met rijkdom en welvaart is 

nu eenmaal ingewikkeld.  

Ds. J. Huttenga 
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Zondag 9 augustus is ds. A. Wijting uit Gorinchem onze voorganger, organist is dhr. 

D.H. Andel. De collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Voor deze zondag – 

de tiende zondag na Trinitatis – is de eerste lezing Jeremia 23,16-29. In de dagen 

van Jeremia treden veel profeten op, maar de spannende vraag is welke profeet je 

vertrouwen kunt en welke niet. In die dagen bestaat de neiging maar te luisteren naar 

de brengers van goed nieuws. Het is de vraag of dat een juiste keuze is. Ook in onze 

tijd is het niet eenvoudig, wanneer mensen hun visie op de toekomst geven, uit te 

maken in het licht van het evangelie, wie je moet geloven en wie niet. Uit de brieven 

horen wij 1 Korintiërs 12,1-11. In de christelijke gemeente – en ook daarbuiten 

trouwens – heeft ieder mens zijn eigen talent. Belangrijk is dat we niet zonder elkaars 

talenten kunnen, elkaar aanvullen en – dat vooral – beseffen dat in de bonte 

veelkleurigheid aan talenten de ene Geest van Pinksteren zijn werk doet. Als 

evangelielezing horen we Lucas 19,41-48. Jezus is diep geraakt, dat de inwoners 

van Jeruzalem niet lijken te beseffen wat echt tot hun heil dient. Hij wordt in zijn 

klacht evenmin begrepen als de profeten van God uit de dagen van Jeremia.  

ds. A. Wijting 

 

Zondag 16 augustus gaat ds. J. van Amersfoort uit De Bilt voor. Organist is dhr. A.M. 

Buchener, de collecte is bestemd voor Kerk in Actie. Op deze zondag wordt in de 

eerste plaats de grote heilsmacht van God bezongen. Dit is het geval in de antifoon 

van deze zondag, namelijk Psalm 68:36. ‘God geeft macht en nieuwe kracht aan zijn 

volk’. Ook in het lied van de drie mannen in het vuur uit Daniel wordt die kracht van 

God bezongen. Door die kracht, door hem als genade gezien, heeft ook Paulus zijn 

vele zegenrijke werk kunnen doen. Die genadekracht heeft ook die tollenaar ervaren 

in de gelijkenis van deze zondag.  

ds. J. van Amersfoort 

 

Bloemen van de altaartafel 

 Op 21 juni  waren de bloemen voor mevrouw J.J. Nimmerdor–Langenbach 

vanwege haar verhuizing naar een nieuwe woning. Wij wensen haar daar een 

goede tijd toe. 

 Op 28 juni waren de bloemen voor de heer H.H. Hamers vanwege zijn 

werkzaamheden voor onze gemeente. 

 

Uitje Het Witte Kerkje 

Op dinsdag 1 september organiseert de HVD van het Witte Kerkje haar jaarlijkse 

uitje. Ook lutheranen zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Deze keer gaat de tocht 

naar het Groene Hart, de omgeving van Alphen aan de Rijn. We maken o.a. een 

rondvaart over de Kagerplassen met een warme maaltijd. Er wordt rekening 

gehouden met deelnemers die slecht ter been zijn en de bus is voorzien van een lift. 



Om 10.15 uur verzamelen we bij het Witte Kerkje, om 10.30 uur vertrekt de bus, rond 

17.30 uur hopen we weer terug te zijn. De kosten voor deze dag bedragen € 50,00. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 20 augustus bij Carola van Zanten.  

 

Gemeenteavond 24 juni 

Op 24 juni was er in de benedenzaal van de Lutherkapel een gemeenteavond. De 

financiële jaarverslagen, het nieuwe beleidsplan en diverse mededelingen over 

toekomstige ontwikkelingen stonden daarbij centraal. De financiële stukken en het 

nieuwe beleidsplan kunt u in hun geheel vinden op onze website www.lutherkapel.nl , 

onder communicatie/mededelingen. 

Tijdens de bijeenkomst werd ook al vooruit gekeken naar de viering van het 50-jarig 

bestaan van de Lutherkapel op zondag 29 november. Wij willen dan ook oud-leden 

uitnodigen, die de afgelopen jaren bij ons uit beeld zijn geraakt, bijvoorbeeld 

vanwege een verhuizing. Onze oud-predikant ds. Neven zal in deze bijzondere 

dienst voorgaan. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  28 juni ontvingen wij € 16.693 op rekeningnummer 

NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er een giften binnen van mw. L.v.T. te Z.  

€ 80 en dhr. W.J. v. L. te Z. van € 25 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 

3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 28 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.  

 

Namens de kerkenraad wens ik iedereen goede zomermaanden toe en indien van 

toepassing een prettige en verkwikkende vakantie en een behouden thuiskomst! 

 

Met hartelijke groet, 

          Herman Hamers 

          voorzitter 

 

 

 

 

http://www.lutherkapel.nl/

