
Rond de vieringen 

Zondag 30 oktober gaat voor mw. dr. S. Hiebsch, organist is dhr. D.H. Andel. De 

keuzekerk deze zondag bij onze buren van de Oosterkerk heeft als thema ‘Met 

naaste familie. Maak (opnieuw) kennis met Luther’. In onze dienst en voor een 

gesprek tijdens de koffie na de dienst ontvangen wij gasten uit de 

Oosterkerkgemeenschap. Van harte welkom! Aansluitend zijn wij uitgenodigd voor 

een oud-Duitse lunch in de Oosterkerk.  

 

De collecte is bestemd voor Kerk in Actie Hervormingsdag: christenen en moslims 

werken samen aan ontwikkeling in Nigeriaanse dorpen. De verhouding tussen 

christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. De organisatie JPRM helpt 

mensen hun verschillen te overbruggen door samen te werken aan de ontwikkeling 

van hun dorp. Onder begeleiding van JPRM leggen christenen en moslims, oud en 

jong, vrouwen en mannen samen een waterput of weg aan. Die samenwerking zorgt 

voor saamhorigheid. 

 

JPRM geeft daarnaast lessen over vrede, zorgt ervoor dat volwassenen leren lezen 

en schrijven en zet spaargroepen op. Het resultaat: een veiliger leefklimaat in de 

dorpen en meer welvaart en ontwikkeling voor de bewoners. In 2016 wil JPRM vijftig 

dorpen helpen via deze aanpak te werken aan vrede, verzoening en ontwikkeling. 

 

Zondag 6 november gaat voor dr. J. Verburg uit Doorn. We vieren deze zondag het 

Heilig Avondmaal. Organist is dhr. D.H. Andel. Aan Hizkia wordt in Jesaja 38 

aangezegd dat hij zal sterven, vrij jong nog. Allerlei menselijke gevoelens komen 

daarbij naar voren, waarin ieder op eigen wijze wel iets herkent. Ook als tegen alle 

verwachting in hij mag horen dat hij zal genezen. Alleen, het is dan toch niet als 

tevoren: je bent ergens doorheen gegaan en je ziet de dingen – terugkijkend – in een 

ander licht. 

 

Wat de gebeden betreft, willen we ons in het bijzonder richten op de ‘dank voor de 

oogst’, zoals dat klassiek heette. De term komt uit de tijd dat landbouw en veeteelt 

dichter bij ons stonden. Maar het is ook breder te verstaan: voor de economie van 

ons leven, zowel in het geheel van de samenleving, als persoonlijk. 

dr. J. Verburg 

 

De collecte is deze zondag bestemd voor de Najaarszendingsweek van Kerk in Actie: 

werken aan vrede en verzoening in het door geweld verscheurde Colombia. Inge 

Landman werkt namens Kerk in Actie als uitgezonden medewerker in Colombia, dat 

al zestig jaar geteisterd wordt door geweld. Inge is betrokken bij het oecumenische 

project ‘Geloven in verzoening’, dat processen van vrede en verzoening op gang wil 

brengen. Inge: ‘Mensen hebben veel meegemaakt, er is een groot onderling 

wantrouwen. Het is voor mensen enorm belangrijk dat hun verhaal gehoord wordt. 

We bezoeken gemeenschappen om te luisteren en om mensen weer met elkaar in 

gesprek te brengen. Ook lezen we samen de Bijbel en bespreken we welke 



boodschap een tekst kan hebben als je dagelijks leeft met angst en onrecht’. Dit jaar 

zullen drie gemeenschappen intensief in dit proces worden begeleid. Inge deelt de 

verhalen die ze hoort vervolgens met betrokken kerken in Nederland. 

 

Bloemen van de altaartafel  

Op 9 oktober gingen de bloemen naar de predikant, mw. A. van der Wilt.  Op 16 

oktober ontving mej. C.S.M.J. van Nooten de bloemen vanwege haar verjaardag.   

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 16 oktober ontvingen wij € 17.866 voor het jaar 2016 

op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG 

Zeist. Dat betekent dat we € 1.000 op het schema van vorig jaar achterliggen. 

Een aantal leden heeft de toegezegde bijdrage voor dit jaar nog niet voldaan. 

Wilt u nog eens controleren in hoeverre u al heeft betaald? De kosten van de 

kerk gaan door. 

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

dhr. L.IJ. S. te Z. van € 25 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van 

Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot 16 oktober € 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 


