
Rond de vieringen 

 

Burendienst 

Zondag 19 maart is er een burendienst in de Lutherkapel. Zangeres Loes van 

Schothorst en organist Wouter Harbers zingen en spelen liederen uit de 

Matteüspassie. Voorganger is Carola van Zanten, de collecte is bestemd voor het 

diaconaal project. Het is zondag ‘Oculi’, ‘Ogen’, naar de antifoon bij Psalm 25. Deze 

psalm zingen we als intredelied en verder zal er veel muziek klinken, waaronder het 

ontroerende ‘Erbarme dich’, dat aansluit op het verdriet van Petrus als hij Jezus 

driemaal verloochend heeft. Dat evangeliegedeelte uit Matteüs 26 staat centraal in 

de overdenking. Het belooft een muzikale dienst te worden. U bent van harte 

uitgenodigd om uw buren, vrienden en bekenden mee te nemen naar deze dienst. 

Carola van Zanten 

 

Op 26 maart is onze voorganger ds. W. Baan. Organist is dhr. A.M. Buchener, de 

collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Wij vieren zondag Laetare, de 

zondag in het midden van de veertigdagentijd. Deze positie rechtvaardigt haar naam, 

die betekent Verheugt u! Zo beleven we deze tijd: met vreugde gericht op Pasen. We 

beginnen de liturgie met de blijde Psalm 122, over de vreugde van de opgang naar 

de tempel. Wij zullen horen, hoe waardevol dit is. De kerk is niet de voortzetting of 

vervanging van de Joodse tempel, maar is voor ons evengoed van grote geestelijke 

waarde. Ook de samenleving wordt verrijkt, wanneer deze zogenaamde 

mesostructuur functioneert. Weest aanwezig en belijdt gezamenlijk het geloof! 

Ds. W. Baan 

 

Zondag 2 april vieren wij het Heilig Avondmaal. Voorganger in de dienst is mw. ds. 

S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen, het orgel wordt bespeeld door dhr. E. Fredriks. De 

collecte is bestemd voor de diaconie. Aan het begin van de tijd voorafgaand aan 

Pasen, waarin we Jezus volgen in zijn lijden, laten we ons op zondag Judica troosten 

en sterken door de boodschap van hoop en vertrouwen op nieuw leven door God 

gegeven. Hoop en vertrouwen op God waren de pijlers waarop Jezus steunde op zijn 

levensweg. Dat deed hij niet zo maar. De geschiedenis van het volk en zijn eigen 

roeping gaven hem alle reden om ondanks alles wat er gebeurde in de wereld om 

hem heen en met hem zelf, te blijven hopen en vertrouwen op God, zìjn behoud en 

die van allen.   

mw. ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 26 februari waren de bloemen voor mw. J.J. van Nimmerdor-Langenbach met de 

beste wensen voor een spoedig herstel. Op 5 maart waren de bloemen voor mw. 

W.H. Aardweg-van der Zee vanwege haar verjaardag.   

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2017 tot nu: 



 Vrijwillige bijdragen: tot 5 maart ontvingen wij €  12.349 voor het jaar 2017 op 

rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist. 

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen weken geen giften binnen  

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

 Voor het diaconaal project 2017 haalden wij tot nu toe € 85 op. Het betreft een 

project van het Luthers Genootschap voor de Batu-eilanden in Indonesië. Doel 

is de aankoop van twee boten voor het vervoer van personen en goederen 

tussen de eilanden. Giften voor het project kunnen worden  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 groeten,  

          Herman Hamers 

          Voorzitter 


