
Rond de vieringen 

Zondag 3 december is het de eerste zondag van Advent. We vieren die zondag het 

Heilig Avondmaal in een dienst waarin voorgaat ds. A. Wijting. Organist is dhr. D.H. 

Andel en de collecte is bestemd voor de diaconie. 

 

Zaterdag 9 december om 19.00 uur is er een vesper waarin voorgaat drs. J.H.J. 

Lotterman. Organist is dhr. E. Fredriks en de collecte is bestemd voor het pastoraat. 

Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meijvogel 

en ds. Louis Krüger het pastoraal team voor zo’n 450 binnenvaartschippers en hun 

families die varen op de West-Europese waterwegen. De vrijwilligers onderhouden 

veel contact met de predikanten om signalen uit de schipperswereld snel door te 

geven. De binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisis- 

situaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en 

relatieproblematiek. Zij reizen soms behoorlijke afstanden. Ds. Dirk Meijvogel: 

“Schippers zijn bijna altijd onderweg en hebben geen pastoraal vangnet. Wij hebben 

ze wel in het vizier. Als we bijvoorbeeld vernemen dat ergens een ongeluk is 

gebeurd, nemen we direct contact op.” Uw bijdrage aan de collecte maakt pastoraat 

mogelijk voor binnenvaartschippers en andere mensen die zich (min of meer 

gedwongen) buiten het bereik van een plaatselijke gemeente bevinden.  

Let op: zondag 10 december is er geen dienst in de Lutherkapel! 

 

Zondag 17 december is prof. dr. J.Bloemendal onze voorganger, organist is dhr. D.H. 

Andel. De collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. 

 

In de kerstnachtdienst van zondag 24 december om 22.00 uur hoop ik zelf voor te 

gaan. Deze kerstnachtdienst heeft de vorm van een ‘Festival of Lessons and Carols’, 

dat in de Anglicaanse Kerk bekend is geworden. Het eerste ‘Festival’ werd 

ontworpen door de bisschop van Truro in 1880, maar grote bekendheid heeft de 

liturgie pas gekregen sinds de vieringen in de kapel van Kings College in Cambridge, 

vanaf 1918.  

 

In de viering  worden negen vaste lezingen (Lessons)  afgewisseld met koorzang en 

samenzang (Carols). In de lezingen uit Genesis, de Profeten en de Evangeliën horen 

we het verhaal van Adam en Eva, die verdreven worden uit het paradijs, de belofte 

aan Abraham dat in zijn nakomelingen alle volken gezegend zullen zijn, de belofte 

van de komst van de Messias en de geboorte van Jezus. De dienst begint 

traditioneel met het lied ‘Once in royal Davids city’.  

 

Organist Dirk Andel en een gelegenheidskoor onder leiding van Martin Kuijlenburg 

verlenen muzikale medewerking aan de dienst. De collecte is bestemd voor het 

diaconaal project. Na afloop is er traditiegetrouw glühwein en spijsbrood voor alle 

aanwezigen. We wensen u een inspirerende viering toe.   

Carola van Zanten 

 



Let op: op zondagmorgen 24 december en op kerstmorgen 25 december is er 

geen dienst in de Lutherkapel. 

 

Zondag 31 december, Oudejaarsdag, is mw. G.A. Voerman-van Haselen onze 

voorganger. Organist is dhr. E.A. de Groot, de collecte is bestemd voor de diaconie. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 22 oktober waren de bloemen voor mej. C.M.S.J. van Nooten vanwege haar 

verjaardag. Op 29 oktober gingen de bloemen naar Saartje Schrage vanwege haar 

muzikale medewering aan de dienst. Op 5 november zijn de bloemen naar 

aanleiding van het jaar van de reformatie geplaatst bij het monument van Maarten 

Luther bij de Wartburg in Utrecht. De bloemen van 11 november waren voor dhr. en 

mw. Kaatman, die een nieuw appartement hebben betrokken. 

 

Ontmoetingsmorgen 

De laatste ontmoetingsmorgen van dit jaar zal plaatsvinden op donderdag 21 

december. We beginnen zoals gebruikelijk om 10.00 uur. U bent van harte welkom. 

Bij voldoende belangstelling wordt deze ontmoetingsmorgen afgesloten met een 

feestelijke kerstlunch. Verdere informatie volgt bij het koffiedrinken na de diensten op 

zondag of via de mail. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2017 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  12 november ontvingen wij €  17.862 voor het jaar 

2017 op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters 

ELG Zeist. Wilt u even goed controleren of u de vrijwillige bijdrage over 2017 

al betaald heeft. Nog niet iedereen heeft dat gedaan. 

 Voor het onderhoudsfonds kwam er de afgelopen weken een gift binnen  van 

mw. A.H.F. L. te Z.  € 66 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van 

Lutherkapel ELG Zeist.  

 Voor het diaconaal project 2017 haalden wij tot nu toe € 1.562 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.  

 

De kerkenraad wenst u allen gezegende kerstdagen toe en een voorspoedig 2018. 

Met hartelijke groeten,  



          Herman Hamers 

          Voorzitter 

 

Een psalm voor de kerstnacht 

De toekomst is ophanden. 

Het licht licht dichterbij. 

Nieuw heimwee vult de landen 

met ongekend getij. 

De dromen worden waar. 

Méér dan wij konden wensen. 

De nacht loopt uit op daar 

waar vrede woont bij mensen. 

 

‘Messias’ wil Hij heten, 

die mens voor mensen is. 

Door Hem leren wij weten 

wat lichtend leven is. 

Zijn nacht her-ijkt de norm. 

Zijn komst herschept de waarden. 

Zodat, ondanks de storm, 

straks vrede bloeit op aarde. 

 

Wij, Messiaanse mensen, 

wij zijn de nieuwe loot, 

bevrijd van oude grenzen, 

voorbij het land van dood. 

Godsvolk, heradem weer! 

Vaar uit naar nieuwe stranden! 

De morgen van de Heer, 

zijn toekomst, is ophanden. 

Alfred C. Bronswijk 

 


