
Rond de vieringen 

Zondag 10 mei vieren we het Heilig Avondmaal in een dienst waarin dr. J. Verburg uit 

Doorn voorgaat. Organist is dhr. D.H. Andel, de collecte is bestemd voor het 

diaconaal project. Op deze zondag is de lezing over Johannes 14, een praeludium 

op de hemelvaart: de angst om verlaten te worden en de toezegging van de 

Trooster, dat de Heer ons te binnen zal brengen, al wat Hij ons gezegd heeft. 

dr. J. Verburg 

 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, is er om 09.30 uur een oecumenische 

dienst in de Lutherkapel. Voorgangers zijn Nelleke Spiljard (Emmaüsparochie) en 

Carola van Zanten. Muzikale medewerking wordt verleend door het 

Thomasensemble en organist dhr. D.H. Andel. De collecte is bestemd voor het 

diaconaal project. Het thema van de dienst is ‘vleugelslag’. Vogels doen ons niet 

alleen denken aan Gods transcendentie – denk aan de associatie duif – Heilige 

Geest – maar staan ook symbool voor ons menselijk bestaan. In lezingen en liederen 

werken we dit thema verder uit.  

 

Zondag 17 mei gaat Carola van Zanten voor, organist is dhr. D.H. Andel. De collecte 

is bestemd voor de diaconie. Het is zondag ‘exaudi’, ‘hoor’, naar de intredepsalm 27, 

beter bekend onder de naam ‘wezenzondag’ naar Jezus belofte bij de laatste 

maaltijd met zijn discipelen in Jeruzalem: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter’ (Joh. 

14:18). We lezen een deel van het hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17. Wat wil 

Jezus zijn leerlingen, en daarmee ook ons, met dit gebed meegeven? 

Carola van Zanten 

 

Zondag 24 mei vieren we het hoogfeest van Pinksteren. Voorganger is ds. W. Baan, 

organist dhr. A.M. Buchener. De collecte is bestemd voor Kerk in Actie/Zending. De 

liturgie van dit Hoogfeest wordt door extra muziek nog feestelijker dan ze al is: 

muziek gespeeld op de dwarsfluit door Christel Buis-Lekkerkerker. De tekst voor de 

prediking is uit het profetenboek Zacharia 4,6: niet door kracht noch door geweld, 

maar door mijn Geest, zegt de Heer der machten. Deze woorden zijn actueel: ze 

spreken duidelijke taal in een tijd waarin religieus gefundeerd geweld herhaaldelijk de 

kop op steekt. Ze trekken de waarde van kracht en geweld in twijfel. Maar wat stelt 

Gods Geest daar tegenover? Door met deze vraag bezig te zijn, geven wij verdieping 

aan de blijdschap waarmee wij het Feest van de Geest vieren. Draag door uw 

aanwezigheid bij aan onze viering en laat u inspireren door muziek en prediking. 

ds. W. Baan 

 

Regiodienst 

Zondag 31 mei om 10.30 uur is er de jaarlijkse regiodienst met onze lutherse buren 

uit Amersfoort, Woerden en Utrecht. Na de dienst is er een gezamenlijke lunch en 

een rondleiding door Slot Zeist. Hiervoor kunt u zich opgeven tot zaterdag 23 mei via 

de intekenlijst in de kapel of bij Herman Hamers, herman.hamers@hetnet.nl. 

 



Pastoralia 

Door problemen met haar gezondheid is mw. M.E. Nederhand al bijna twee maanden 

aan huis gebonden. De gezondheid van mw. J. Schimmel-Vriends is kwetsbaar. Ze is 

blij met de blijken van belangstelling uit de gemeente. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 19 april waren de bloemen voor mevrouw Klaaske van Leusden en de heer Henk 

van Schalen van de Stichting Anak-Anak Lombok Timur, die ons alles hebben verteld 

over het diaconaal project van dit jaar.  

Op 26 april waren de bloemen voor mevrouw D.M.A. Vonk-Visser vanwege haar 

verjaardag.  

 

Ontmoetingsochtend – Verhalen die spreken 

Donderdag 20 mei is er een leerhuismorgen in de benedenzaal van de kapel. Ds. Els 

van der Wal van het Witte Kerkje leest met ons een aantal verhalen die bagage 

kunnen zijn op onze weg door het leven. De ochtend begint om 10.00 uur en wordt 

rond 11.30 afgerond. U bent van harte welkom!  

 

Lutherse identiteit 

Tijdens de lutherse kerkenradendag op 28 februari 2015 in Woerden hield prof. dr. 

M.A. Matthias een inleiding over de lutherse identiteit. Deze inleiding is in zijn geheel 

te lezen op de website van de Lutherkapel in de rubriek Luthers Nieuws. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2014 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  26 april ontvingen wij € 15.486 op rekeningnummer 

NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwam er een giften binnen van dhr. en mw. E.- v.H. 

te D. van € 100, mw. M.I.B.-G. te Z. van € 10 en dhr. J.S.R. te Z. van € 50 op 

rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 26 april € 186 op. Het betreft 

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

http://www.lutherkapel.nl/


 

 


