
Rond de vieringen 

Zondag 17 april, zondag ‘Jubilate’, ‘Juicht’ naar de antifoon uit Psalm 66, keert een 

oude bekende terug in de Lutherkapel: dhr. J.H. Lotterman is die dag onze 

voorganger. Het orgel wordt bespeeld door  dhr. E. Fredriks en de collecte ie 

bestemd voor de diaconie.  

 

Op zondag 24 april, zondag ‘Cantate’, ‘Zingt’,  gaat mw. dr. S. Hiebsch voor in de 

dienst. Organist is dhr. D.H. Andel. De collecte is bestemd voor Eredienst en 

Kerkmuziek Wereldwijd. Een kerkdienst zonder muziek is ondenkbaar. Liederen 

troosten en bemoedigen als we zelf geen woorden meer hebben. Liederen helpen 

om de blik naar boven te richten. In Nederland kiest iedere gemeente liederen en 

liturgische vormen die passen bij de eigen sfeer en identiteit. Maar niet overal in de 

wereldwijde kerk kunnen mensen in hun eigen taal en op hun eigen manier zingen 

over wat zij geloven. Dat geldt vooral voor christenen uit minderheidsgroeperingen of 

voor gelovigen die behoren tot een lokale stam. Het Audiovisueel Centrum van de 

Kerk van Pakistan ondersteunt minderheden in Pakistan met liederen, muziek en 

liturgische vormen, die passen bij hun eigen cultuur en die geschreven zijn in hun 

eigen taal. Voor de christenen in de zuidelijke regio Sindh is het werk van dit centrum 

van grote betekenis. Veel christenen daar hebben een hindoeïstische achtergrond. 

Er is in Pakistan weinig begrip voor hun cultuur. Dankzij het werk van het 

Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan kunnen ook deze christenen God 

eren met liederen die bij hen passen in een taal die hen raakt. 

 

Na de dienst komt dhr. Martin Blauwhof van CINI ons de nodige achtergronden 

geven van het diaconaal project 2016. 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van de altaartafel gingen op 27 maart als Paasgroet naar dhr. en mw.  

Kaatman. Op 3 april waren de bloemen voor  mevrouw J.J.van Nimmerdor-

Langenbach die haar negentigste verjaardag vierde.  

 

Leerhuis 

Donderdag 21 april is er een leerhuisochtend in de Lutherkapel. Ds. Els van der Wal 

van het Witte Kerkje zal deze morgen het gesprek leiden. We beginnen om 10.00 uur 

in de benedenzaal en hopen rond 11.30 de ochtend af te ronden. U bent van harte 

welkom. 

 

Kloosterbezoek 

Van woensdag 8 tot vrijdag 10 juni brengt een kleine groep lutheranen een bezoek 

aan het Liobaklooster in Egmond-Binnen. Het Liobaklooster is een monastieke 

gemeenschap in de orde van de benedictijnen en is in 1935 gesticht door de van 

huis uit lutherse Hildegard Michaelis. De zusters voorzien in hun levensonderhoud 

door het kunstzinnig ambacht: zij maken liturgische gewaden en voorwerpen voor 

gebruik in de eredienst.  



 

Drie dagen komen we op adem en ervaren we de rust van het klooster. We volgen 

de getijdendiensten en genieten van de natuur – het klooster ligt aan de rand van 

een uitgestrekt duingebied. Heeft u belangstelling om mee te gaan, meld u dan bij 

Carola van Zanten. Er zijn nog enkele plekken vrij. Op de website 

www.liobaklooster.nl vindt u alle informatie over het klooster. 

 

Van de kerkenraad 

In de maand mei krijgt de kapel aan de buitenkant een schilderbeurt. Afgelopen week 

is de timmerman begonnen met wat voorbereidende werkzaamheden. Een aantal 

plekken die beschadigd waren aan de voorzijde zijn hersteld. Op 21 april is de Raad 

van Kerken te gast in de Lutherkapel. Er is dan een vergadering in de benedenzaal. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  2 april ontvingen wij € 10.368 voor het jaar 2016 op 

rekeningnummer NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

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

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

van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot 2 april € 1.152 op. 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 

 

http://www.liobaklooster.nl/

