
Rond de vieringen 

Zondag 11 december, de derde zondag van advent is zondag ‘Gaudete’, ‘Verheug u’. 

Deze tekst, die is ontleend aan de brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, horen 

we terug in de antifoon bij de intredepsalm. Ds. H.G.T. Günther uit Deventer is deze 

zondag onze voorganger, het orgel wordt bespeeld door dhr. D.H. Andel. De collecte 

is bestemd voor de diaconie. 

 

Op zondag 18 december, de vierde zondag van Advent,  gaat voor mw. ds. C. van 

Opstal uit Utrecht. Het orgel wordt bespeeld door dhr. E. de Groot en de collecte is 

bestemd voor het onderhoudsfonds. De lezingen van deze vierde Adventszondag  

brengen ons al heel dichtbij Kerst. In Jesaja 7:10-17 wordt 'God met ons' – het  

wonder van die Naam en die bevrijdende nabijheid – ons verkondigd. In de 

Evangelielezing gaat het over de roeping van Jozef. Ook hij heeft zijn rol en wordt 

ingeschakeld in het werk van Gods verlossing. Profetieën en dromen, die nog steeds 

veelbetekenend zijn. Volgens het Lutherse leesrooster is de Brieflezing Filippenzen 

4:4-7. Het herhaalt als het ware Jesaja 7: de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u. Het 

Lutherse zondagslied, 437, is naar de antifoon van deze zondag, 'Dauwt hemelen' 

(Rorate coeli)  uit Jesaja 45.  

mw. ds. C. van Opstal 

 

In de kerstnachtdienst op zaterdag 24 december om 22.00 uur gaat voor prof. dr. Jan 

Bloemendal. De collecte is bestemd voor het diaconaal project. Na afloop van de 

dienst is er traditiegetrouw glühwein en spijsbrood voor alle bezoekers. Ieder jaar 

vieren we weer kerst, en ieder jaar is het anders. De liederen zijn vertrouwd: Ere zij 

God, Stille nacht, Komt allen tezamen. De tekst is vertrouwd: Lucas 2. De 

gemeenschap is vertrouwd. Maar ieder jaar beleven we kerst weer anders, want we 

zijn zelf anders. De één zal met Zacharias wat sceptisch zijn over ‘vrede op aarde’, 

en een teken vragen, de ander zal veeleer samen met Maria vol vertrouwen de 

boodschap aanhoren. En hoe vieren we kerst, met een boodschap van vrede op 

aarde, in een wereld waarover zoveel zorgen kunnen zijn? Saartje Schrage zal voor 

ons op de blokfluit spelen en Dirk Andel begeleidt ons op het orgel. Een feestelijke 

dienst! 

prof. dr. J. Bloemendal 

 

Kerstmorgen, zondag 25 december, is er een feestelijke zangdienst waarin voorgaat 

Carola van Zanten. We zingen veel bekende en minder bekende liederen. Daarbij 

worden we begeleid door Christel Buis-Lekkerkerker op de dwarsfluit en Edwin 

Fredriks op het orgel. De collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Kinderen in de Knel.  

We collecteren voor verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. In de kleine, arme, 

plattelandsdorpen in Pakistan is bijna geen zorg voor kinderen met een handicap. De 

ouders weten niet goed hoe ze met hun gehandicapte kind om moeten gaan. Ze 

verbergen hun kinderen. Ze schamen zich. Sommigen zien de handicap zelfs als een 

straf van God. De christelijke organisatie NOAD helpt en steunt deze ouders en hun 

kinderen om hen een volwaardig plekje in het gezin en de samenleving te geven. Dat 



doen zij door kennis te delen met de ouders over de rechten van hun kind, de juiste 

medische zorg en ze laten zien hoe hun kinderen door liefde, zorg en aandacht zich 

beter ontwikkelen. Ze bloeien op, ze lachen weer.  Met uw gift helpt u mee om 

Pakistaanse kinderen met een handicap een plekje in hun gezin en in de 

dorpsgemeenschap te geven. Door de broodnodige liefde, zorg en aandacht. Als 

kinderen van God, kinderen die gezien mogen worden.  

 

Op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari, is er om 10.30 uur een dienst waarin voorgaat 

Carola van Zanten. Het orgel wordt bespeeld door Elzien de Groot, de collecte is 

bestemd voor het diaconaal project. In de eerste hoofdstukken van het evangelie 

volgens Lucas klinken de lofzangen. Het begint bij Zacharias, daarna neemt Maria 

het over en Simeon sluit de rij. We zingen en lezen de lofzangen en zien hoe die ons 

kunnen bemoedigen in het nieuwe jaar dat voor ons ligt. 

Carola van Zanten 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 20 november gingen de bloemen naar dhr. L.F. Janssen vanwege zijn 90ste  

verjaardag. De bloemen gingen op 27 november naar mevr. M.E.E. van Wijk-Klok ter 

bemoediging bij herstel. 

 

Adventsmiddag 

De afgelopen twee jaar waren we als lutheranen te gast bij de adventsbijeenkomst  

van het Witte Kerkje. Om uiteenlopende redenen hebben we er voor gekozen dit jaar 

weer zelf zo’n bijeenkomst te organiseren. Die zal plaatsvinden op donderdagmiddag 

15 december van 15.00 tot 17.00 uur. Er is een kleine liturgie en u kunt genieten van 

een heerlijke high tea en van muziek van violiste Elize van Putten (bekend van 

eerdere adventsbijeenkomsten) en een aantal van haar leerlingen. We zien uit naar 

een feestelijke ontmoeting.  

 

Ontmoetingsmorgen 

In verband met de adventsmiddag gaat de ontmoetingsmorgen op donderdag 15 

december niet door. De eerstvolgende ontmoetingsmorgen vindt plaats op 

donderdag 19 januari 2017. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 27 november ontvingen wij € 19.049 voor het jaar 

2016 op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters 

ELG Zeist.  

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

Wilt u nog eens controleren in hoeverre u al heeft betaald? We lopen ca.        

€ 1.000 achter op het schema van vorig jaar. 



 Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen weken geen giften binnen  

op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist. 

Gelukkig zijn er de laatste tijd weer wat leden jarig geweest. 

 Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot 27 november € 2.733 op. Een 

heel mooi resultaat. 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 


