
Rond de vieringen 

Zondag 18 september begint de Vredesweek. Om 11.00 uur is er een oecumenische 

dienst in de St. Josephkerk , Rozenstraat 20. Het thema van de dienst is 

barmhartigheid. Voorgangers zijn ds. Marten Knevel (Oosterkerk), pastoor Harrold 

Zemann (Emmaüsparochie) en Carola van Zanten. Muzikale medewerking wordt 

verleend door het themakoor o.l.v. Carlijn Budde. Voor de dienst worden vanaf 10.45 

uur enkele liederen geoefend. Let op: In de Lutherkapel is deze zondag geen 

dienst! 

 

Zondag 25 september is er een burendienst in de Lutherkapel. Voorganger is ds. W. 

Baan. Het thema van de dienst is ‘De dag van Christus’. 

In een kerkdienst wordt uit de Bijbel gelezen. Logisch, zegt de trouwe kerkganger. 

Maar een nieuwkomer mag zich met recht en reden afvragen waarom dit logisch is. 

Hebben die kleine stukjes zin? Wat voor gezag hebben ze? Waar moet je op letten? 

Menige geregelde kerkganger zal niet onmiddellijk een antwoord kunnen geven. 

Vooral wanneer een bezoeker vraagt wat een bijbelstukje voor het hier en nu 

betekent. 

Op zondag 25 september luisteren we naar een klein stukje waarin de apostel 

Paulus spreekt over de ‘dag van Christus’ (1 Kor. 1,8). Wat een dag is, weten we 

natuurlijk wel. Maar ‘de dag van Christus’ – wat moeten we daarvan denken? De 

eerste christenen zagen uit naar die dag. Is dat voor ons niet een reden om 

nieuwsgierig te zijn? Als het voor die mensen zo belangrijk was, moet dat wel voor 

onze bezoekers en ons ook iets betekenen. 

Deze kerkdienst is een ‘burendienst.’ Christel Buis zal een muzikale bijdrage leveren: 

zij speelt dwarsfluit en zingt. Eddy Vliem bespeelt het orgel. De collecte is bestemd 

voor de vredesweek. Laat onze gasten zien dat u meelevend bent! Neem deel aan 

deze kerkdienst! Een hartelijk welkom en – groet, 

Ds. W. Baan 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van 28 augustus waren voor mw. J. Nesselaar vanwege haar 

verjaardag. Op 4 september gingen de bloemen naar dhr. L.IJ. Schipperheijn die op 

die dag zijn verjaardag vierde. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 4 september ontvingen wij € 17.278 voor het jaar 2016 

op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG 

Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwam er de afgelopen weken giften binnen van 

mw. E. v. B. te D. van € 25, dhr. G.C.B. te Z. van € 120 en mw. M.E. v. H. te 

D. van € 45 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel 

ELG Zeist. 



 Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot 4 september € 2.586 op. Het 

betreft het project van het CINI, waarmee we meehelpen om 270 meisjes uit 

India binnen het onderwijssysteem te houden. Giften voor het project zijn 

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.  

 

Met hartelijke groet,  

          Herman Hamers 

          Voorzitter 


