
Rond de vieringen 

Op zondag 23 augustus gaat voor mw. ds. M.C.J.T. Reichmann uit Goes, organist is 

dhr. J.Lijftogt. De collecte is bestemd voor de diaconie. Op deze twaalfde zondag na 

Trinitatis laten Jesaja 6,8-13 en Markus 7,1-7 ons nadenken over ontvankelijk zijn 

voor het woord van God, over luisteren én doen, over je leven leven met zijn Naam 

op je lippen en in je hart. Wie van ons is daartoe in staat, om zo te leven? Psalm 70 

zegt terecht: ‘Haast u Heer, om mij te redden. Gij zijt mijn hulp, haast U om mijn lot te 

wenden.’ God keert zich eerst naar ons, want dan pas kunnen wij ons naar Hem toe 

keren.  

mw. ds. M.T. Reichmann 

 

Zondag 30 augustus is ds. H.K. Zijlstra uit Creil onze voorganger, het orgel wordt die 

zondag bespeeld door dhr. E.A. de Groot. De collecte is bestemd voor het diaconaal 

project. De lezingen zijn de volgende: uit de profeten Jesaja 66:5-14, uit het epistel 

Galaten 5:25-6:10 en uit het evangelie Matteüs 6:24-34. Een bekende uitspraak is: 

‘God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, de moed 

om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om het verschil hiertussen te 

zien’. Benieuwd welke tips de evangelist Matteüs hierover gaf? En wie weet kunnen 

we tijdens het koffiedrinken na de viering misschien ook eigen ervaringen met elkaar 

delen. 

ds. H.K. Zijlstra 

 

Bijzondere diensten in 2015 

Voor de rest van dit jaar staan de nog volgende bijzondere diensten op het 

programma: 

 zondag 13 september vieren we voor de eerste keer in de gemeente een 

startzondag. Het nieuwe jaarthema van de PKN, ‘Goede buren’ sluit aan bij 

onze burendiensten.   

 de spiritualiteit van Franciscus van Assisi staat centraal op zondag 4 oktober.  

 zondag 29 november hopen we het vijftigjarig bestaan van de Lutherkapel te 

vieren in een feestelijke dienst waarin ds. Dirk Neven uit Utrecht, voormalig 

predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente, zal voorgaan. Wij hopen in 

deze dienst ook veel van onze oud-leden die wij door verhuizing of andere 

oorzaken uit het oog zijn verloren, te mogen begroeten. 

 op kerstavond, 24 december is er een dienst met ‘Lessons and carols’. Het 

Gemengd Koor Nescio uit Utrecht levert een muzikale bijdrage.  

 

Evangelisch-Luthers Dagboek 2015–2016 

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2015-2016. Dit boek kan 

voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag 

wordt een Bijbellezing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. 

U hebt met dit boek een waardevolle verzameling van teksten in handen.  



Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zon- en 

feestdagen met de Bijbellezingen van het Luthers rooster en het gemeenschappelijke 

rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen. Een boek dat 

zeer de moeite waard is! De prijs van het dagboek is vastgesteld op € 14. De 

verspreiding is in handen van de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel 

(SLUB). Bestellen is mogelijk via de intekenlijst, die de secretaris van onze gemeente 

inmiddels ontvangen heeft. 

 

Personalia 

Tijdens de vakantie van de koster hebben Frans en Marijke van Wijk de taken van de 

koster op zich genomen. Dat is veel werk, maar alles liep voortreffelijk. Onze grote 

dank hiervoor. 

Ook dank aan Frances Boddeke die in dezelfde periode de bloemen voor de 

altaartafel verzorgde. 

 

Felicitaties aan Carola van Zanten die benoemd is tot pastoraal werker in de 

Looborch. Het is een parttime functie, zodat ze ook bij ons haar werk kan blijven 

verrichten. Wij wensen haar succes in deze nieuwe werkkring. 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van de altaartafel gingen naar: 

 Mevrouw H.J. Leeman – Van Nimmerdor op 5 juli  

 Mevrouw R.L.M. Groothoff op 12 juli 

 Mevrouw W.C. Delmaar op 19 juli 

 Mevrouw Blauw op 26 juli. 

 De heer G. Wouters op 2 augustus 

 De heer J.H.J. Lotterman op 9 augustus 

Allen vanwege hun verjaardag. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 7 augustus ontvingen wij € 17.805 op rekeningnummer 

NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er giften binnen van dhr. G.C.B. te Z. van 

€ 20,  mw. A.H.F. L. te Z. van € 65, mw. M.E. te D. van € 40, mw. A.E.B. te Z. 

van € 50, mw. W.C.D. te Z. en dhr. G. W. te A. van € 25 op rekeningnummer 

NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 7 augustus € 884 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/

