
Rond de vieringen 

Zondag 13 december gaat mw. dr. S. Hiebsch voor, organist is dhr. D.H. Andel. De 

collecte is bestemd voor de diaconie.  

 

Op zondag 20 december is prof. dr. J. Bloemendal onze voorganger. Het orgel wordt 

bespeeld door dhr. D.H. Andel en de collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. 

Op deze vierde adventszondag lezen we over het eerste optreden van Johannes 

(Johannes 1: 19-28), die er duidelijk over is: “Ik ben de Christus niet, maar wijs op 

hem. Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: 'Baan een weg voor de 

Heer!'” Het lijkt wel alsof het over de kerk gaat, die er niet voor zichzelf is, maar een 

weg zou moeten banen voor de Heer. Met alle terreur en verdriet lijkt het of de weg 

van de Heer vooral is afgesneden, maar juist rond de Kersttijd mogen we zien dat dat 

nooit echt zo is. De weg blijft voor de Heer gebaand! Maar herkennen we Hem wel 

als we Hem tegenkomen? 

prof. dr. J. Bloemendal 

 

In de kerstnachtdienst van donderdag 24 december om 22.00 uur gaat voor Carola 

van Zanten. De collecte is bestemd voor het diaconaal project. 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 Messias en de geboorte van Jezus. De dienst begint traditioneel met het lied 

‘Once in royal Davids city’.  

 

Organist Ton Buchener en het koor Nescio verlenen muzikale medewerking aan de 

dienst. We wensen u een inspirerende viering toe. 

Carola van Zanten 

 

Op Eerste Kerstdag 25 december gaat voor drs. J.H. Lotterman, organist is dhr. A.M. 

Buchener. De collecte is voor Kerk in Actie. Vandaag geven we aan kinderen in 

Moldavië. Ze wonen niet eens zo ver bij ons vandaan, maar hun leven ziet er heel 

anders uit. Ze zijn straatarm. Veel ouders zijn vertrokken naar de grote steden om 

daar werk te zoeken. Sommige vaders en moeders grijpen uit wanhoop naar de 

drank of slaan hun kinderen. Kinderen krijgen nauwelijks gezond te eten en leven in 

koude, donkere huizen.  

 

De kerken in Moldavië hebben, met steun van Kerk in Actie, kinderopvangcentra 

opgericht waar deze kinderen welkom zijn. Hier kunnen de kinderen spelen, ze 



krijgen hulp bij hun huiswerk en een warme maaltijd. En, wat heel mooi is, de  

kinderen gaan een keer per week op bezoek bij bejaarden in het dorp om hen een 

handje te helpen. Want ook de ouderen staan er alleen voor, nu hun kinderen in de 

problemen zitten. Er zijn in heel Moldavië op dit moment al tientallen van deze 

dagcentra, heel vaak een initiatief van de lokale kerken. Dat is echt veel te weinig. 

Nog veel meer kwetsbare kinderen in Moldavië hebben zo’n warme plek nodig. 

Namens Kerk in Actie vragen we daarom uw gift voor kwetsbare kinderen in 

Moldavië.   

 

Zondag 27 december  is mw. ds. E. van der Wal onze voorganger. Het orgel wordt 

bespeeld door dhr. D.H. Andel en de collecte is de eindejaarscollecte. Het feest van 

de geboorte van de Heer gaat door. Het kind is geboren, en het wordt in de tempel 

getoond. Meteen zien twee oude mensen, een priester en een profetes, al hoe 

bijzonder dit kind is. Zij zegenen het en het zal tot zegen zijn. Die zegen hebben we 

nodig, juist in deze tijd. Als het moeilijk is, kunnen we deze zegen als een loflied in 

ons hart dragen. 

mw. ds. E. van der Wal 

 

Zondag 3 januari  vieren we het Heilig Avondmaal in een dienst waarin ds. A. Wijting 

voorgaat. Organist is dhr. D.H. Andel, de collecte is bestemd voor het diaconaal 

project. Uit de Profeten horen wij deze zondag Jesaja 61,1-3.11 en als Epistel 1 

Johannes 5,1-4. Het evangelie is Lucas 2,40-52. Jezus spreekt als twaalfjarige met 

de leraren in de tempel: een fascinerend verhaal. Hoe verhouden wij ons tot onze 

wortels en hoe zijn we met onze traditie in gesprek? Jezus volgt niet kritiekloos. Hij 

serveert de traditie ook niet af. Hij wil weten waarom het in de traditie daadwerkelijk 

gaat. Hij neemt haar zo volstrekt serieus. Als zondagslied zingen we hierbij Lied 519: 

‘Gij die de ster van David zijt’.  

ds. André Wijting 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van de altaartafel gingen op 22 november naar de heer en mevrouw 

Wijma ter gelegenheid van de geboorte van hun kleindochter. Op 29 november 

waren de bloemen voor de jubileumdienst beschikbaar gesteld door mw. J. 

Makkinga. De bloemen gingen na de dienst naar mw. C.J. Bakkes-Versloot, ons 

oudste lid. 

 

FOTO 

 

Jubileumdienst 

Op de eerste zondag van de advent heeft de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zeist 

het vijftigjarig bestaan gevierd van de Lutherkapel. In de kapel waren huidige 

gemeenteleden, oud-gemeenteleden en andere belangstellenden. Ds. Dirk Neven, 

oud-predikant van de ELG en kerkelijk werker Carola van Zanten gingen in deze 

dienst voor. Eddy Vliem was organist en ook was er zang van Patricia de Bruijn. 



Na de dienst was er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. 

Herman Hamers nam het woord en schetste in het kort de geschiedenis van de 

kapel. Later genoten wij nog van een glas wijn of frisdrank. Al met al was het een 

mooi jubileum. Dank aan degenen die het een en ander hebben verzorgd. 

Reinie Groothoff 

 

Nogmaals jubileumdienst 

De kerkenraad wil iedereen die de jubileumdienst en de hierop aansluitende receptie 

heeft bezocht van harte danken voor de belangstelling. Het was mooi vele oud-leden, 

leden van andere lutherse kerken uit de omgeving en vertegenwoordigers van 

protestantse kerken in Zeist te mogen ontmoeten. Veel dank voor alle goede wensen 

en giften. Wij zien terug op een geslaagde viering van het 50-jarig bestaan van onze 

kapel. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  29 november ontvingen wij € 19.624 op 

rekeningnummer NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er geen giften binnen op rekeningnummer 

NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot  29 november € 1.114 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.  

 

Namens de kerkenraad wens ik iedereen goede Kerstdagen en een gezegend 2016 

toe. 

 

Met hartelijke groet,  

          Herman Hamers 

          Voorzitter 


