
Rond de vieringen 

Zondag 6 mei vieren we het Heilig Avondmaal in een dienst waarin voorgaat ds. J. 

Wiegers. Het orgel wordt bespeeld door dhr. E. de Groot en de collecte is bestemd 

voor het missionair werk. 

 

Donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag. Er is die dag een oecumenisch 

morgengebed in de Doopsgezinde Kerk aan de Pauw van Wieldrechtlaan 29a. 

Voorgangers zijn Yko van der Goot, predikant van de Doopsgezinde Gemeente 

Zeist, en Marcel Sarot, diaken van de parochie Sint Maarten. Pianist is Gertjaap 

Kardol. De dienst begint om 09.30 uur. 

Let op: in de Lutherkapel is deze dag geen dienst. 

 

Zondag 13 mei gaan voor ds. A. Wöhle, president van de lutherse synode, en onze 

oud-pastoraal werker drs. J.H.J. Lotterman. Dhr. D.H. Andel bespeelt het orgel, de 

collecte is bestemd voor de diaconie. In deze dienst zullen worden bevestigd in het 

ambt van ouderling-kerkrentmeester dhr. J.S. Ruppert en in het ambt van diaken dhr. 

C.E. Wijma. 

 

Zondag 20 mei vieren we het Pinksterfeest. Onze voorganger is die dag mw. ds. N. 

van Andel, organist is dhr. E. Fredriks. De collecte is bestemd voor het diaconaal 

project. 

 

Zondag 27 mei, zondag Trinitatis, is er traditiegetrouw de jaarlijkse gezamenlijke 

dienst van de evangelisch-lutherse gemeenten Amersfoort, Utrecht, Woerden en 

Zeist. Nadere informatie over deze dienst volgt in de loop van de maand in de kapel.  

Let op: in de Lutherkapel is deze morgen geen dienst. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 18 maart waren de bloemen voor dhr. J. Lijftogt, onze oud-organist, vanwege zijn 

verjaardag. Op 25 maart waren de bloemen voor dhr. en mw. Tempelaar, die de 

paaskaars kwamen brengen vanuit Eindhoven. Op 1 april gingen de bloemen naar 

mw. J.J. van Nimmerdor-Langenbach vanwege haar verjaardag. Op 8 april waren de 

bloemen voor dhr. P.A. Molenaar, die voor het eerst het orgel in de kapel bespeelde. 

Op 15 april kreeg mw. T. Lekkerkerker-Gernant de bloemen vanwege haar 

verjaardag. 

 

In Memoriam dr. R.A. Bitter 

Op 24 maart overleed op 95-jarige leeftijd Rudolf Abraham Bitter. Dhr. Bitter was 

emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in de gemeenten Zijpe (NH) en Hengelo 

(O). Ook was hij oud-studiecoördinator aan de Theologische Faculteit van de 

Rijksuniversiteit Utrecht. Dhr. Bitter is ook bij ons voorgegaan en later bezocht hij met 

enige regelmaat de diensten, totdat zijn hoge leeftijd en verslechterende 

gezondheidstoestand dit niet meer toestonden. Wij wensen zijn familie Gods steun 

en nabijheid toe. 



 

Ontmoetingsmorgen 

Donderdag 17 mei is er een ontmoetingsmorgen in de benedenzaal van de kapel. 

We vervolgen onze lezing van het boekje ‘Als een lopend vuur’. We beginnen om 

10.00 uur en rond 11.30 ronden we het gesprek af. U bent van harte welkom. 

 

Verkiezing kerkenraadsleden 

Op 15 en 22 april is er een afkondiging gedaan over de verkiezing van twee nieuwe 

kerkenraadsleden. Het betreft dhr. J.S. Ruppert (ouderling-kerkrentmeester) en dhr. 

C.E. Wijma (diaken). Als er geen andere kandidaten worden ingediend zullen beiden 

op 13 mei in het ambt bevestigd worden door ds. A. Wöhle, president van de EL-

Synode. De primaire taak van de nieuwe kerkenraadsleden is het om een 

samenvoeging van de EL-gemeenten van Zeist en Utrecht te bewerkstelligen. Op 24 

juni treedt de huidige kerkenraad af, omdat de maximale zittingstermijnen voor de 

leden zijn verstreken. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2018 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: Wij ontvingen  tot  15 april €  11.667 voor het jaar 2018 op 

rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

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

mw. J.H. te D. van € 20 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van 

Lutherkapel ELG Zeist. 

 Giften voor het diaconaal project 2018, de Salatiga zending in Indonesië, 

kunnen worden  gestort op rekeningnummer NL09 INGB 0000 3833 96 van 

Lutherse Diaconie Zeist. Voor het project kwam tot nu toe € 314 binnen.  

 

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.  

 

Hartelijke groeten, namens de kerkenraad,  

          Herman Hamers 

          Voorzitter 


