
Een goede buur 
 
Eind november bestaat de Lutherkapel 50 jaar. Uiteraard wordt dat feestelijk 
herdacht. De vraag is daarbij ook, bestaat de kapel over 50 jaar nog?  
 
De ELG wil, net als de meeste protestantse gemeenten in Zeist, haar identiteit  

handhaven. Dit kan binnen een groep mensen die van oudsher is opgegroeid in deze 

traditie. Als groep lutheranen staan wij echter in een steeds gedifferentieerdere 

samenleving. In die samenleving domineert een geïndividualiseerde generatie die de 

eigen ervaring of de ervaring van anderen gebruikt om uitspraken te doen over 

geloof/levensbeschouwing en samenleving. 

Ideeën over geloof zijn meer dan vroeger aan verandering onderhevig en mensen 

voegen zich moeilijker gedurende langere tijd  in ideologische verbanden.  

Zij kiezen eerder voor losse sociale netwerken, vaak samenhangend met een 

bepaalde levensfase, dan voor een vaste gemeenschap. Anders gezegd, mensen 

hebben veel minder dan vroeger behoefte aan grote sociale verbanden om hun leven 

in te richten. Dat geldt overigens niet alleen voor kerkelijke verbanden, maar ook voor 

vakbonden, politieke partijen en omroepverenigingen. Al deze organisaties hebben 

moeite om in te spelen op de veranderende levensstijl. 

 

Met deze ontwikkelingen wordt je geconfronteerd wanneer je een beleidsplan moet 

maken voor je eigen kerkelijke gemeente. Hoe reageer je op boven genoemde 

ontwikkelingen? Negeren of ontkennen lijkt geen realistische strategie. Een passend 

antwoord is niet makkelijk te geven.  

Als kleine gemeente moet je ook je grenzen kennen. Al te grote ambities komen 

ongeloofwaardig over. Als kerkenraad van de gemeente proberen ons dan ook te 

concentreren op, wat wij zien als de essentie van onze kerkelijke gemeente, op onze 

kernactiviteiten: de wekelijkse eredienst, pastoraal werk, diaconale zorg. Daarnaast 

willen wij ook iets extra’s doen, iets meer dan het traditionele, niet alleen voor eigen 

parochie preken. 

 

Op grond van de voorafgaande overwegingen neemt de ELG Zeist zich voor de 

periode 2015 – 2018 het volgende voor: 

 de gemeente zet zich in voor het levendig houden van de lutherse traditie in 

de gemeente en in de kerk als geheel. De kerkorde roept ons hiertoe zelfs op. 

Hiertoe wordt wekelijks in de Lutherkapel een dienst gehouden.  

 

 we willen tien maal per jaar een burendienst organiseren rond een bepaald 

thema, bijvoorbeeld, vrijheid of kunst. Onder het motto: ‘Een goede buur…’ 

We nodigen de buren van de kapel uit voor deze diensten en vragen de 

kerkgangers ook hun buren mee te nemen. Aan deze diensten zullen ook 

musici, zangers en koren meewerken.  

 



 we organiseren bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld met 

Hervormingsdag of in de adventstijd, bijzondere diensten, waarbij ook leden 

van andere gemeenten worden uitgenodigd. Op elke derde donderdagmorgen 

in de maand (behalve zomers) organiseren we een leerhuis in de kapel. Deze 

bijeenkomsten organiseren wij in samenwerking met het Witte Kerkje. 

 

 vier maal per jaar nemen wij deel aan een oecumenische dienst 

georganiseerd door de Raad van Kerken in Zeist. Om het jaar, in de oneven 

jaren, zijn wij gastheer van een dergelijke dienst en wel op Hemelvaartsdag.  

 

 we realiseren goede pastorale zorg voor onze leden. Speciaal voor nieuwe 

leden en leden die niet meer naar de kerk kunnen komen.  

 

 we kiezen, zoals gebruikelijk, jaarlijks een diaconaal project dat kleinschalig is 

en waarbij de lijnen met de uitvoerders van het project kort zijn. 

 

 we willen de eigen kapel zo intensief mogelijk gebruiken, zowel voor diensten 

en andere  bijeenkomsten van de gemeente, als voor het via verhuur aan 

anderen ter beschikking stellen van ruimte. De kapel is klein (maximaal 100 

bezoekers) en dat is een voordeel heden ten dage. Om de kapel tot een 

aantrekkelijke plaats van samenkomst te houden moet permanente aandacht 

aan het onderhoud worden geschonken. Wij hopen dat ook andere 

gemeenten gebruik willen maken van onze kapel, wanneer dat hen uitkomt. 

 

 in Zeist wordt gepraat over de vorming van een Protestantse Gemeente Zeist. 

Wij praten daarover mee op basis van gelijkwaardigheid. De Evangelisch-

Lutherse Kerk maakt sinds 2004 met de Hervormde en de Gereformeerde 

Kerk deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij willen gezamenlijk 

naar oplossingen zoeken om ook voor de toekomst in Zeist een voldoende 

gevarieerd aanbod te houden aan kerkelijke voorzieningen. 

 

 we onderhouden speciale betrekkingen met de andere lutherse gemeenten in 

de provincie Utrecht. De vier gemeenten Amersfoort, Utrecht, Woerden en 

Zeist gaan door met hun jaarlijkse ontmoeting op de regiodag, waarbij we 

roulerend gastheer zijn. 

 

 

Wij hopen voor iedereen een goede buur te zijn. 

 

Herman Hamers 


