
Rond de vieringen 

Zondag 31 mei is er in de Lutherkapel de regiodienst, een gezamenlijke dienst met 

de Evangelisch-Lutherse Gemeenten Amersfoort, Utrecht, Woerden en Zeist. Let op: 

deze dienst begint om 10.30 uur! Voorgangers zijn ds. Christiane Karrer-Grube, 

Johan Lotterman en Carola van Zanten. Het koor Vlechtwerk werkt mee aan de 

dienst en Dirk Andel bespeelt het orgel. De collecte is bestemd voor het diaconaal 

project. We vieren deze dienst het Heilig Avondmaal. Na afloop van de dienst is er 

koffie en thee en een gezamenlijke lunch. Daarna is er de mogelijkheid deel te 

nemen aan een rondleiding door de tuinen van Slot Zeist. 

 

Hoe kunnen we denken en spreken over God? Deze vraag hoort bij Trinitatis of Dag 

van de Drievuldigheid. Dit begrip duidt in de christelijke traditie tegelijk het geheim 

aan dat God blijft omgeven én een bijzondere manier van spreken over God die ons 

denken uitdaagt. De bijbelse teksten van deze zondag focussen allen op hoe wij ons 

God kunnen naderen met onze aardse beelden en ideeën. Wij ervaren Hem  op zo 

veel verschillende manieren en toch is Hij helemaal niet te begrijpen. De lezingen zijn 

Jesaja 6:1-8, 1 Johannes 4:11-16 en Johannes 3:1-15. De preek zal de stelling uit de 

epistellezing 'God is liefde' aan de orde stellen. Een vaak geciteerde zin, maar wat 

betekent deze eigenlijk? Voor ons beeld van God? Voor ons geloven en leven? 

Kunnen we daarin de Drie-ene God herkennen? 

ds. Christiane Karrer-Grube 

 

Zondag 7 juni is ds. W. Baan onze voorganger, organist is dhr. J. Lijftogt. De collecte 

is bestemd voor de ondersteuning van Kerk in Actie Werelddiaconaat: Geef een fiets 

aan een gezondheidswerker. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook in Kenia. 

Daarom heeft de overheid een aantal gezondheidscentra ingericht. Ze functioneren 

goed, dankzij de vele vrijwillige medewerkers. Deze vrijwilligers bezoeken gezinnen 

in de omliggende dorpen. Ze beantwoorden vragen over hygiëne en voeding en 

weten hoe ze klachten moeten interpreteren. Maar de afstanden zijn groot. De 

organisatie CooP-Africa, partner van Kerk in Actie, zorgt er via Bike4Care voor dat de 

ruim 800 vrijwilligers een fiets krijgen, zodat ze meer gezinnen kunnen bereiken met 

medische zorg en advies. De gezondheidswerkers krijgen een training in 

fietsonderhoud. Een kwart van de kosten betalen ze zelf. De medewerkers kunnen 

ook sparen voor een fietsambulance. 

 

Op 7 juni valt dit jaar de eerste zondag na Trinitatis. Op het klassieke rooster staat 

het verhaal over de arme Lazarus, Lucas 16,19-31. Ook de evangelist Johannes 

vertelt over Lazarus, in hoofdstuk 11. Zou dezelfde bedoeld zijn? Ja, mits we het 

zwaartepunt leggen bij de betekenis van de naam Lazarus: God helpt. Lazarus is 

een model, een sjabloon. Zo komen beide verhalen bij elkaar en beluisteren wij ze 

als prediking. Welkom in deze viering die het begin van een lange reeks groene 

zondagen markeert. 

ds. W. Baan 

 



In memoriam mw. J. Schimmel-Vriends 

Recent ontvingen wij het bericht van het overlijden van mw. Jeannie Schimmel-

Vriends op 8 mei, zij werd 94 jaar oud. Zo kort nog maar na het overlijden van haar 

man. Mw. Schimmel was vele jaren samen met haar echtgenoot een trouwe 

bezoekster van de Lutherkapel, totdat hun gezondheidstoestand het bijwonen van de 

diensten niet meer toeliet. Wij hebben haar leren kennen als een vrouw die erg 

zorgzaam was voor haar man. Beiden waren graag geziene bezoekers in onze kapel. 

Wij zullen hen missen. Wij wensen haar familie Gods steun en nabijheid toe in deze 

moeilijke periode. 

 

FOTO 

 

Bloemen van de altaartafel 

Zondag 3 mei waren de bloemen voor dhr. Wouter Harbers voor zijn muzikale 

medewerking aan de dienst. Op 10 mei waren de bloemen voor mevrouw M. Evelein-

van Hemel als groet vanwege haar thuiskomst na een verblijf in het ziekenhuis. Op 

donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, waren de bloemen van de oecumenische dienst 

bestemd voor mw. T. van der Meer van de Emmausparochie als bemoediging bij 

ziekte. En zondag 17 mei waren de bloemen voor de heer A.J. Boorsma vanwege 

zijn verjaardag. 

 

Bijeenkomst met Synodale Commissie 

Op 7 mei was er in de Lutherkapel een bijeenkomst van de lutherse gemeenten van 

Utrecht, Woerden en Zeist met de voorzitter van de Synodale Commissie van de 

Lutherse Kerk, mw. ds. Verhoeven, en twee gemeenteadviseurs van het landelijk 

dienstencentrum van de PKN. De Lutherse Synode bezoekt dit jaar alle lutherse 

gemeenten in het land. Soms per gemeente, soms geclusterd, zoals deze keer. Er 

werden ervaringen uitgewisseld, waarbij de gemeenten vertelden waar zij op dit 

moment mee bezig zijn. 

 

Door de gemeenteadviseurs werd gewezen op de mogelijkheden om subsidie te 

verkrijgen voor allerlei initiatieven, zeker ook voor het uitdragen van de lutherse 

identiteit. Dat kan afzonderlijk als gemeente, maar ook in samenwerking met andere 

protestantse gemeenten. Op dit moment blijft er veel geld liggen, wat toch vreemd is 

bij alle klachten over geldtekort in gemeenten. De gemeenteadviseurs kunnen 

behulpzaam zijn bij het vinden van steun. De ELG Zeist zal hier zeker gebruik van 

maken. De lutherse gemeenten werden opgeroepen minder bescheiden te zijn. Het 

was een interessante bijeenkomst en een goed initiatief van de lutherse synode. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  17 mei ontvingen wij € 16.048 op rekeningnummer 

NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  



 Voor het onderhoudsfonds kwam er een gift binnen van mw. J.M.D. – M. te N. 

van € 50 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG 

Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 17 mei € 526 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


