
Rond de vieringen 

Op zondag 6 september is ds. W. Baan onze voorganger, organist is dhr. J. Lijftogt. 

De collecte is bestemd voor het missionair werk. Deze zondag is de evangelielezing 

Lucas 17,11-19. Hieruit kunnen wij opmaken dat dankbaarheid een niet te missen 

onderdeel is van onze relatie met God. In onze vieringen geven we deze dank vorm 

en inhoud door onze liederen en gebeden. Ook het Heilig Avondmaal hoort hierbij: 

de klassieke benaming Eucharistie verbindt het zegenen en het danken. Wij vieren 

het op deze zondag. Ook op 6 september nemen wij afscheid van een van onze 

organisten. Als gastpredikant kijk ik terug op een waardevolle samenwerking en dat 

mag gezegd worden! Weest welkom in deze eredienst! 

Ds. W. Baan 

 

Zondag 13 september vieren we startzondag. We haken aan bij het jaarthema van 

de PKN, ‘Goede buren’, dat prachtig aansluit bij de burendiensten die we sinds een 

jaar regelmatig organiseren. Voorganger is Carola van Zanten en het orgel wordt 

bespeeld door dhr. E. Vliem. De collecte is bestemd voor het jeugdwerk. Centraal 

staat Lucas 10:25-37, het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Met de muzikale 

medewerking van Christel Buis-Lekkerkerker op dwarsfluit belooft het een feestelijke 

dienst te worden. Voor deze burendienst willen we u weer vragen mensen uit uw 

omgeving – familie, vrienden, buren – uit te nodigen om kennis te maken met onze 

gemeente. Ze zijn van harte welkom bij de dienst en bij de koffie die we na afloop 

schenken in de benedenzaal. 

Carola van Zanten 

 

FOTO 

 

Leerhuis in de Lutherkapel 

In de week volgend op de startzondag is er op donderdag 17 september het eerste 

leerhuis van het nieuwe seizoen. Onder leiding van ds. Els van der Wal gaan we in 

gesprek over de Joodse feestdagen. In het Jodendom spelen de belangrijke feesten 

een hoofdrol in het jaar. Welke feesten zijn er? Wat is hun inhoud en wat is de relatie 

met onze christelijke feestdagen? Het leerhuis begint om 10.00 uur en rond 11.30 

ronden we af. In verband met de verhuur van de benedenzaal op donderdagmorgen 

met ingang van september komen we voortaan bij elkaar in de kapel.  

 

Deze donderdagmorgenbijeenkomst is de eerste van een reeks activiteiten in het 

nieuwe seizoen. Naast het maandelijkse leerhuis start op woensdagavond 14 

oktober een serie avonden ‘kennismaking met meditatie’. In november is er weer – 

het wordt al bijna een traditie – de mogelijkheid om een adventskaars te maken. En 

er staan een aantal bijzondere – feestelijke – diensten in de agenda. Kortom, volop 

gelegenheid elkaar te ontmoeten. Gemeenteleden en degenen die hebben 

aangegeven belangstelling te hebben, ontvangen binnenkort een nieuwsbrief met 

uitgebreide informatie. Krijgt u de nieuwsbrief nog niet, maar hebt u wel 



belangstelling, geef dat dan even door aan ondergetekende, dan neem ik u op in de 

lijst. 

 

Een hartelijke groet, 

Carola van Zanten 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van de altaartafel gingen op 16 augustus naar mw. E.J. van Beurden – 

Wernars vanwege haar verjaardag. Op 23 augustus waren de bloemen voor mw. 

J.H. Moens – van Drongelen als blijk van meeleven bij mantelzorg.  

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 23 augustus ontvingen wij € 17.805 op 

rekeningnummer NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwam er een gift binnen van mw. G.E. v. B. te D. 

van € 25 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG 

Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 23 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 


