
Rond de vieringen 

Zondag 15 november  is ds. J. Stelwagen onze voorganger, het orgel wordt bespeeld 

door dhr. A.M. Buchener. De collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Binnenlands 

Diaconaat. De protestantse diaconie van Amsterdam opende in 2008 het 

Wereldhuis, een plek waar mensen zonder verblijfspapieren hulp krijgen en een 

luisterend oor vinden. In het Wereldhuis komen veel arbeidsmigranten, maar ook 

uitgeprocedeerde asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel. In het Wereldhuis 

kunnen zij even op adem komen. Ook kunnen ze er terecht voor juridisch advies of 

medische zorg. Er zijn fietscursussen en taaltrainingen. Iedere week is er een dag 

speciaal voor vrouwen. Het Wereldhuis wil de mensen zo helpen dat ze op eigen 

kracht verder aan hun toekomst kunnen bouwen. In steeds meer steden vindt dit 

initiatief navolging en Kerk in Actie ondersteunt het van harte. 

 

In deze laatste weken van het kerkelijk jaar richten de lezingen in de kerk ons op het 

Koninkrijk dat komt. De toekomst van de Heer is daar! Er is perspectief! Maar op 

deze zondag zegt het Evangelie (Mattheus 25:31-45) ons dat deze Heer komt om 

ons te oordelen. Het confronteert ons bovendien met hongerigen en armen, die een 

beroep op ons doen. Nu, daar zitten wij niet op te wachten. We worden er somber 

van. Ja, en toch noemt Mattheus dit evangelie, blijde boodschap! Hoe kan dat? Daar 

willen we samen over nadenken. 

ds. J. Stelwagen 

 

Eeuwigheidszondag 

Ieder jaar gedenken we in de Lutherkapel aan het eind van het kerkelijk jaar de 

gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden. Dit jaar noemen we op 

Eeuwigheidszondag, zondag 22 november, de namen van:  

 

  Jan Veenendaal    

  Emile Schimmel    

  Jeanne Schimmel-Vriends   

  Victorina Desplanque   

 

We noemen hun namen en steken daarbij kaarsen aan. Daarna is er voor alle 

aanwezigen de gelegenheid hun overleden dierbaren te gedenken. Het is een dag 

waarop verdriet en hoop elkaar raken. Het leven dat wij kennen is gestopt, het leven 

zoals God het geeft gaat door, in een nieuw perspectief.  

 

Voorgangers in deze dienst zijn Johan Lotterman en Carola van Zanten, het orgel 

wordt bespeeld door dhr. E. Fredriks. De collecte is bestemd voor het diaconaal 

project. 

 

Bloemen van de altaartafel  



De bloemen van de altaartafel gingen op 25 oktober naar mw. W.J. Femer vanwege 

haar verjaardag. Op 1 november waren de bloemen voor dhr. en mw. Kaatman ter 

bemoediging bij gezondheidsproblemen. 

 

‘Vreemd en bizar’, leerhuis 19 november  

Geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen, onmenselijke opdrachten – het staat  

allemaal in de bijbel. ‘Daar kan ik niets mee’, zeggen mensen wel als ze zo’n verhaal 

lezen. Teksten die indruisen tegen onze waarden en normen, tegen ons gevoel voor 

menselijkheid, we weten er geen raad mee. Zeker niet als God daarin een rol speelt. 

Moeten we zulke teksten negeren? Of zoeken we naar een uitleg waar we wel mee 

uit de voeten kunnen? Daarover gaan we deze morgen in gesprek. U bent van harte 

welkom in de kapel. We beginnen om 10.00 uur en rond 11.30 uur ronden we deze 

bijeenkomst af. 

 

FOTO 

 

Kaarsen maken 

In de adventstijd bereiden we ons voor op het kerstfeest, het feest van de geboorte 

van Jezus. In de kerk, en ook thuis, wordt de verwachting van de komst van het licht 

in de wereld zichtbaar gemaakt door het aansteken van (een) kaars(en). Dinsdag 24 

november is er gelegenheid zelf een adventskaars te maken. We doen dit door een 

bestaande kaars te versieren met was. Hulp en voorbeelden zijn aanwezig. We 

beginnen om 14.00 uur in de benedenzaal van de Lutherkapel.  

 

Voor deze activiteit kunt u zich aanmelden bij Carola van Zanten of via de intekenlijst 

in de kapel. Na aanmelding ontvangt u een mail met informatie. 

 

Herinnering en ANBI-status 

Het kerkelijk jaar is bijna verstreken en ook 2015 nadert het einde. Wilt u even 

controleren of u uw kerkelijke bijdrage al heeft overgemaakt. De kerkrentmeesters 

zullen u dankbaar zijn. 

 

Op onze website hebben wij de gegevens geplaatst die de fiscus van ons eist om te 

mogen voldoen aan de ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Kerkgenootschappen dienen de ANBI-status te hebben om: 

 kerkleden de mogelijkheid te geven om bijdragen in het kader van Kerkbalans 

en andere giften af te trekken van de belasting (als men daarvoor in 

aanmerking komt) 

 betaling van schenkbelasting en erfbelasting over te ontvangen schenkingen, 

erfenissen en legaten te ontgaan. 

Voor 1 januari dienen de ANBI-voorwaarden gepubliceerd te zijn op de website van 

de organisatie. Bij ons is dit nu het geval. 

 

Financiën 



Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 1 november ontvingen wij € 19.246 op 

rekeningnummer NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er een giften binnen van de heer G.C.B. 

te Z. van € 80 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel 

ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot  1 november € 1.002 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 


