
Rond de vieringen 

Op zondag 8 februari gaat voor mw. dr. S. Hiebsch uit Amsterdam, organist is dhr. 

A.M. Buchener. De collecte is bestemd voor Missionair werk en Kerkgroei. Centraal 

staat de pioniersplek in Noordwijk, waar ds. J. Nijboer sinds 2 jaar predikant is met 

een speciale opdracht. Ze zet zich in om mensen tussen de 25 en 40 jaar te 

inspireren en te activeren voor geloof en kerk. ‘Deze groep mensen komt niet of 

nauwelijks in de kerk, maar heeft wel behoefte elkaar te vinden als het aankomt op 

de vragen van geloof en leven.’ Ze bereikt hen via onder meer de sociale media. Er 

zijn activiteiten zoals talkshows met veel gelegenheid voor gesprek en vieringen op 

het strand van Noordwijk. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het 

pionierswerk van ds. Nijboer en voor andere pioniersplekken, waarmee de kerk 

mensen bereikt die niet meer in de kerk komen, maar wel behoefte hebben om 

vragen van geloof en leven te delen.  

 

Zondag 15 februari is ds. J.E. Huttenga uit Zeist onze voorganger. We vieren deze 

zondag het Heilig Avondmaal. Het orgel wordt bespeeld door dhr. E.M. Vliem, de 

collecte is bestemd voor het diaconaal project.  

 

De evangelielezing van deze zondag gaat over de genezing van een blinde. Centraal 

in de dit verhaal staat de vraag van Jezus: ‘Wat kan ik voor u doen?’ Niet de helper – 

ook al is hij Zoon van God – bepaalt wat er moet gebeuren, maar degene die hulp 

nodig heeft. Een actueel thema. Wie bepaalt straks welke zorg geboden gaat 

worden? Veel mensen zijn bang dat ze nu allemaal in een standaard pakket terecht 

komen, waarin niet veel sprake zal zijn van ‘zorg op maat’. We moeten het - héél 

oplettend! – afwachten. 

Ds. J.E. Huttenga 

 

Pastoralia 

Na een operatie in verband met een gebroken heup revalideert dhr. F.G. Evelein in 

Sparrenheide in Driebergen. Mw. Schimmel werd opgernomen in het UMC Utrecht 

maar is inmiddels weer thuis. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 18 januari was er geen bloemengroet vanwege onze deelname aan een 

oecumenische dienst in de Noorderlichtkerk. Op 25 januari waren de bloemen voor 

mw. M.E. Nederhand vanwege haar verjaardag.  

 

Leerhuis 

Donderdag 15 januari waren we bij elkaar voor de eerste leerhuisochtend van dit 

jaar. Het was een goede bijeenkomst waar we onder leiding van ds. Els van der Wal 

luisterden naar en in gesprek gingen over het verhaal van de vierde wijze. 

 

Het volgende leerhuis vindt plaats op donderdag 19 februari om 10.00 uur in de 

benedenzaal van de kapel. Onder leiding van ds. Els van der Wal gaan we in 



gesprek over liederen voor de lijdenstijd en Pasen. Welke liederen voor de lijdenstijd 

die in het nieuwe liedboek staan spreken ons aan? Zijn de liederen in de loop van de 

tijd van inhoud veranderd of hebben ze andere accenten gekregen? Aan de hand 

van verschillende teksten zullen we een aantal liederen nader bekijken. U bent van 

harte welkom. 

 

Een hartelijke groet, 

Carola van Zanten 

 

 

Diaconaal project 2015 - Samen maken we het verschil 

Het diaconaal project voor 2015 is bekend. Gekozen is voor de stichting Anak-Anak 

Lombok Timur. Henk Schalen en Klaaske van Leussen, initiatiefnemers, introduceren 

het project: 

 

Als iemand ons zes jaar geleden had verteld, dat we volop aan de slag zouden zijn 

met projecten op Lombok, dan hadden we daar waarschijnlijk hartelijk om gelachen. 

Hoezo Lombok? Hoezo wij?  

 

In 2008 en 2009 zijn we op fietsvakantie geweest in Lombok. Lombok is een 

paradijselijk eiland maar de bevolking is straatarm. Tijdens onze bezoeken hebben 

we Aris en Acok leren kennen. Zij hebben ons de ellendige leef- en 

woonomstandigheden van de mensen in hun dorp laten zien. Bij terugkomst in 

Nederland liet het ons niet meer los. ‘Wat kunnen wij hier aan doen?’ En zo is het 

begonnen…. 

 

Ondertussen werken we vanuit de Stichting Anak-Anak-Lombok-Timur  en is er heel 

veel veranderd in het dorp. Er zijn huizen en toiletten gebouwd en gerenoveerd. Er 

staat sinds zomer 2013 een gloednieuw schoolgebouw en in 2014 is er een kleine 

kliniek gebouwd.. Er zijn oogmetingen gedaan en brillen verstrekt. Waterputten 

gegraven en waterfilters verstrekt. Regelmatig gaan er vrijwilligers naar Labuan 

Pandan om de handen uit de mouwen te steken. 

 

We zijn onder de indruk, ontroerd door alles wat er gebeurt. Samen staan we sterk 

en alle kleine beetjes helpen.  

 

Henk Schalen en Klaaske van Leussen 

 

Meer informatie is te vinden op de website van de stichting: www.anak-anak-lombok-

timur.nl 

 

Oecumenische viering 

Acht Zeister kerken kwamen op zondag 18 januari samen in de Noorderlichtkerk in 

Zeist. Bovendien was er een speciale gast: de Assyrische kerk van het Oosten. Aan 



het begin van de dienst werden wij welkom geheten. Hierna kwamen 

vertegenwoordigers van de verschillende kerken waaronder onze lutherse gemeente 

naar voren. Zij spraken een tekst uit en goten hun kan water leeg in een schaal op 

het liturgisch centrum. Na het openingslied en begin  van de viering gingen de 

kinderen naar hun eigen dienst. De eerste lezing werd gezongen ds. Bosch. Het 

Evangelie werd gelezen door drie lectoren. Ook de overweging was in twee 

gedeeltes en werd begeleid door het zingen van twee liederen. Hierna kwamen de 

kinderen terug met een kaars die zij hadden versierd met vlammen van was. Deze 

kaars heeft tijdens het vervolg van de dienst gebrand en zal dat ook doen bij latere 

gemeenschappelijke diensten. Na de dienst was er de mogelijkheid om elkaar te 

ontmoeten, koffie te drinken en bij een stand verschillende boeken in te zien of te 

kopen. 

Reiny Groothoff 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  25 januari ontvingen wij € 7.148 op rekeningnummer 

NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwam er een gift binnen van dhr. T.L. te Z. van      

€ 50 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG 

Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij nog niets op. De eerste collecte 

hiervoor is op 15 februari. De diaconie heeft inmiddels een besluit genomen 

over het project van 2015. U leest hierover meer in deze wijkberichten. Giften 

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 

 

 

 


