
Rond de vieringen 

Zondag 4 juni vieren we Pinksteren. In de dienst, waarin we het Heilig Avondmaal 

vieren, zal voorgaan mw. drs. C. van Opstal, organist is dhr. E.M. Vliem. De collecte 

is bestemd voor Kerk in Actie, voor de kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaragua. 

In de kleine, veelal katholieke geloofsgemeenschappen op het afgelegen 

Nicaraguaanse platteland komt maar twee keer per jaar een priester langs. Het 

eigenlijke werk in deze gemeenschappen wordt gedaan door leken. Zij hebben 

echter beperkte kennis van de bijbel en theologie. Partnerorganisatie Teyocoyani 

leidt leken op voor het kerkenwerk. Teyocoyani bezoekt de gemeenschappen en 

geeft er een langere tijd meerdere trainingen in kennis van de bijbel en 

gemeenteopbouw. Dankzij deze werkwijze veranderen en groeien de gemeenten 

zichtbaar. Omdat veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en 

migratie leert Teyocoyani kerkleden ook hoe ze met conflicten kunnen omgaan en 

kunnen omzien naar elkaar en anderen in hun omgeving. In 2017 wil Teyocoyani in 

40 gemeenten trainingen geven.  

 

Met Pinksteren komt het vuur op de hoofden en in de  harten van de leerlingen van 

Jezus. Het is het feest van het begin van de kerk als levende getuige van haar 

opgestane Heer. Het is feest nieuwe adem, wind, van zingen dus. Het is het feest 

waar we de uitbundigheid, onstuitbaarheid en verstaanbaarheid van het Evangelie 

van Jezus Christus vieren. In allerlei Pinksterliederen zal de rijkdom die de Heilige 

Geest ons schenkt bezongen worden: onstuimigheid, troost, kracht, wijsheid, heilige 

liefdeskracht en hartsvriendin, wakker-schudder. We zullen geen adem tekort komen. 

We worden gevoed aan de tafel van met brood en wijn. 

mw. drs. C. van Opstal 

 

Zaterdag 10 juni is er om 19.00 uur een vesper. Drs. J.H.J. Lotterman is die avond 

onze voorganger, organist is dhr. B. Lamb. De collecte is bestemd voor de diaconie. 

 

Zondag 11 juni is er de traditionele regiodienst. Jaarlijks komen op zondag Trinitatis, 

Drievuldigheidsdag, de lutherse gemeenten uit de provincie Utrecht (Amersfoort, 

Woerden, Utrecht en Zeist) bij elkaar voor een gezamenlijke dienst gevolgd door een 

lunch en een middagprogramma. Dit jaar vindt deze dienst plaats in de lutherse kerk 

aan de Hamburgerstraat in Utrecht. De dienst begint om 10.00 uur. 

Let op: In de Lutherkapel is deze zondag geen dienst. 

 

Zondag 18 juni gaat voor mw. C.Y. van Zanten, organist is dhr. E. Fredriks. De 

collecte is bestemd voor het diaconaal project. We lezen deze zondag uit het 

evangelie volgens Matteüs het gedeelte dat bekend staat als de uitzendingsrede 

(9:35-10:15).  

 

Zondag 25 juni is mw. ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen onze voorganger. Het 

orgel wordt bespeeld door dhr. D.H. Andel en de collecte is bestemd voor het 

onderhoudsfonds. Vol van Gods steun aan ons in moeilijke dagen, belijden we deze 



zondagmorgen onze liefde voor Hem. Graag willen we God trouw en met een 

standvastig geloof dienen. Omdat we wel weten hoezeer ons geloof aangevochten 

kan worden, bidden we om hulp van God door zijn Geest en wijsheid. Mogen zij via 

zijn Woord de gemeente sterken in het geloof en toerusten voor haar taak. Het 

zondagslied is Lied 382, ‘Alle gij dorstigen …’. De evangelielezing is Lucas 14:16-24,  

‘Het feestmaal’. 

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

 

In Memoriam Johanna Petronella Maria Nesselaar (1950 – 2017) 

Op 30 april overleed na een kort ziekbed mw. J.P.M. (Joanne) Nesselaar. Hoewel 

geen lid van onze gemeente, was zij de afgelopen jaren een regelmatig bezoekster 

van de Lutherkapel, voor zover haar gezondheidstoestand het bijwonen van de 

diensten en de ontmoetingsmorgens toeliet. Wij hebben haar leren kennen als een 

vrouw die aansluiting zocht bij gelijkgestemden. Zij was een graag geziene gast in 

onze kapel. Wij zullen haar missen. Wij wensen haar familie Gods steun en nabijheid 

toe in deze moeilijke periode. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 30 april waren de bloemen voor mw. Nesselaar die in het ziekenhuis lag. Helaas 

kwam de bloemengroet te laat. Op 7 mei gingen de bloemen naar mw. D.M.A. Vonk-

Visser vanwege haar verjaardag. 

 

Kennen en horen 

In verband met de plannen om te komen tot een Protestantse gemeente Zeist, een 

samengaan van Hervormde gemeenten, de Gereformeerde kerk en de Evangelisch-

Lutherse Gemeente, zal er op woensdag 7 juni een avond voor de gemeente 

gehouden worden om te kennen en te horen. De gemeente zal bekend gemaakt 

worden  met de stappen die gezet moeten worden om te komen tot een PGZ. Het 

eerste deel, dat gezamenlijk met een aantal andere gemeenten plaatsvindt, zal 

verzorgd worden door de gemeenteadviseur de heer Jan Boer. Hij zal uit de doeken 

doen wat het betekent om verenigd te zijn en wat het proces is dat daar naartoe leidt. 

Vervolgens wordt de mening van de gemeente gepeild door de kerkenraad. Dat 

gebeurt in een aparte ruimte waar kerkenraad en eigen gemeente samenzijn. Dus 

daar kan vrijuit gesproken worden. De op- en aanmerkingen die gemaakt worden 

door de gemeente neemt de kerkenraad mee in haar beraadslaging en 

meningsvorming. De kerkenraad roept u als gemeente op om deze avond mee te 

maken. De avond is de Nieuwe Kerk, Boulevard 2a in Zeist en begint om 20.00 uur. 

Vooraf is er koffie en thee. Op de site van de ELG Zeist wordt voordien de nodige 

informatie geplaatst. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2017 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 14 mei ontvingen wij €  14.470 voor het jaar 2017 op 

rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist. 



 Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen weken giften binnen  van 

mw. J.M.D. W.–M. te N. van € 50 en van dhr. J.S.R. te Z. van € 50 op 

rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist.  

 Voor het diaconaal project 2017 haalden wij tot nu toe € 640 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 

 


