
Rond de diensten 

Zondag 22 maart is de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Voorganger is ds. J. van 

Amersfoort, organist is dhr. E.M. Vliem. De collecte is bestemd voor het 

onderhoudsfonds. Deze zondag heet zondag ‘Judica’ naar de eerste woorden uit de 

Psalm 43: ‘Verschaf mij recht o God’. In de Lutherkapel is dit de tekst van de antifoon 

en wordt deze psalm bij de intocht gezongen. In de prediking zal stilgestaan worden 

onder meer bij de epistellezing, Hebreeën 9 : 11 -15. Er zal dan nader ingegaan 

worden op Christus’ werk als hogepriester, waardoor wij bevrijd zijn, evenals Israël 

destijds uit Egypte is bevrijd (eerste lezing uit Exodus 14). In dit verband zal ook de 

evangelielezing uit Johannes 12 ter sprake komen. 

ds. J. van Amersfoort 

 

Zondag 29 maart is het Palmzondag. We lezen het verhaal van de intocht in 

Jeruzalem uit het evangelie volgens Johannes. Een grote menigte komt Jezus 

enthousiast tegemoet. Wat beweegt hen? Voorganger is mw. C.Y. van Zanten, dhr. 

D.H. Andel bespeelt het orgel. De collecte is bestemd voor Kerk in Actie. Centraal 

staan de kerken in Bangladesh. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks 

lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. Ze 

behoren tot de armste bevolkingsgroepen van Bangladesh. De kerk in het district 

Mymensingh (MCCP) in Bangladesh heeft daarom zeven jaar geleden de hulp 

ingeroepen van de Taizébroeders om de jonge Baptistenkerkjes te ondersteunen. 

MCCP, al jaren lang ondersteund door Kerk in Actie, biedt hulp in de vorm van 

trainingen, maar geeft ook leningen en microkredieten aan gemeenteleden om hun 

inkomen te vergroten. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf groenten verbouwen of ze krijgen 

naailes om zelf voor inkomen te zorgen. Zo kunnen ze een leven leiden boven de 

armoedegrens.  

 

In de dienst op Witte Donderdag 2 april om 19.30 uur, proeven wij de liefde van de 

Heer voor ons. Daarmee gaan wij Goede Vrijdag in en kunnen wij Jezus op zijn weg 

volgen. Wij vieren die avond het Heilig Avondmaal waarvoor iedereen die zich 

geroepen voelt is uitgenodigd. De collecte is bestemd voor het diaconaal project. 

 

Op Goede Vrijdag 3 april zijn we vooral stil: we horen het Lijdensevangelie. Het is 

een dienst van inkeer, een kyrië, die begint om 15.00 uur.  

 

Eerste Paasdag 5 april zijn we met Maria Magdalena in de tuin van de herrijzenis en 

zingen van harte onze halleluja’s. We worden daarbij begeleid door sopraan Maria 

Bracelly. De dienst begint om 10.00 uur. De collecte is bestemd voor het jeugdwerk. 

 

In de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Eerste Paasdag gaat ds. C. 

van Opstal, predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht voor. Het 

orgel wordt deze dagen bespeeld door dhr. D.H. Andel. 
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Bloemen van de altaartafel 

Op 1 maart waren de bloemen voor mw. J. Schimmel-Vriends vanwege haar 

verjaardag. Op 8 maart waren de bloemen voor dhr. T.A.C.M. Boddeke vanwege zijn 

verjaardag en als blijk van waardering voor het vele werk dat hij verricht voor onze 

gemeente. 

 

In Memoriam Emile Schimmel 

Op 28 februari overleed de heer E. (Emile) Schimmel op 92-jarige leeftijd. De heer 

Schimmel bezocht samen met zijn vrouw sinds enige jaren trouw de diensten in onze 

kapel. Hij was katholiek, maar voelde zich zeer verbonden met onze kerkelijke 

gemeente. 

De afgelopen maanden ging het steeds slechter met zijn gezondheid en hij moest 

worden opgenomen in Huize Valckenbosch, waar hij overleed. De uitvaart vond op 6 

maart plaats. De kerkenraad herdenkt hem in dankbaarheid en wenst zijn echtgenote 

en de overige naaste familie de troost en nabijheid van de Eeuwige toe. 

 

Paaskaars maken 

Iedere zondag brandt in de Lutherkapel de paaskaars, als symbool van Gods licht 

dat het donker overwint. Elk jaar wordt met Pasen een nieuwe kaars in gebruik 

genomen. Het licht van Pasen begeleidt ons het hele jaar. Niet alleen in de kerk, 

maar ook thuis kan het branden van een (kleine) paaskaars betekenis krijgen als 

ritueel bij speciale gelegenheden of een moment van bezinning. 

 

Op dinsdagmiddag 24 maart 2015 van 14.00 tot 16.00 uur is er de mogelijkheid een  

huispaaskaars te maken in de benedenzaal van de Lutherkapel. Dit doen we door 

een kaars te versieren met was. Dat is niet moeilijk en  voorbeelden en hulp zijn 

aanwezig. U kunt zich aanmelden bij Carola van Zanten, cyvanzanten@gmail.com, 

tel. 0318-508854. Na aanmelding ontvangt u informatie over de benodigde 

materialen. U bent van harte welkom. 

Een hartelijke groet, 

Carola van Zanten 

 

Lutherse kerkenradendag  

Op 28 februari organiseerde de Evangelisch-Lutherse Synode in Woerden de 

jaarlijkse kerkenradendag. Het motto was: Het zout in het brood. Na een welkom en 

een ochtendgebed door ds. Trinette Verhoeven (voorzitter ELS) was er een 

presentatie over de pioniersplekken die de Protestantse Kerk op veel plaatsen sticht 

en wil stichten. Zo’n plek kan ook naast een bestaande gemeente ontstaan. Men mikt 

op groepen van ca. 50 mensen. Er werden ook vragen gesteld aan de leden van de 

ELS die aanwezig waren. Er is behalve subsidie van het Bureau Steunverlening ook 

financiële steun mogelijk via de Commissie Bevordering en Instandhouding van de 

Lutherse Traditie. Zoals bij veel subsidiemogelijkheden wordt hiervan niet optimaal 

gebruik gemaakt. 

 



Na een rondleiding door de 450 jaar oude Lutherse Kerk van Woerden en een lunch 

begon het middagprogramma met een referaat door prof. dr. Markus Matthias over 

de Lutherse identiteit. Wat houdt die in en wat zijn de onderscheidende kenmerken? 

Hij legde de nadruk op de theologische achtergrond van de uiterlijke kenmerken, 

bijvoorbeeld de symboliek achter de liturgie. In het tweede deel van de middag 

werden er door diverse vertegenwoordigers van gemeentes ervaringen uitgewisseld 

over fuseren, samenwerken of autonoom verder gaan van lutherse gemeentes. De 

gekozen weg was erg afhankelijk van de plaatselijke situatie en de omvang van de 

gemeente. De dag werd besloten met een avondgebed en een drankje en hapje. Al 

met al een zinvolle bijeenkomst. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  8 maart ontvingen wij € 13.288 op rekeningnummer 

NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwam er geen gift binnen op rekeningnummer 

NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 8 maart € 122 op. Het betreft 

een project van de Stichting Anak-Anak Lombok Timur in Indonesië. Op 

zondag 19 april zal er na de dienst een korte presentatie zijn van het project in 

de benedenzaal van de kapel. Er komt in de loop van het jaar ook nog een 

pagina Uitgelicht in Opgang over het project. 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.  

 

Met hartelijke groet,  

          Herman Hamers 

          Voorzitter 


