
Rond de vieringen 

Op zondag 12 juni gaat voor ds. H.K. Zijlstra, organist is dhr. E. Fredriks. De collecte 

is bestemd voor het Roosevelthuis. De lezingen uit het Evangelisch-Luthers 

Dienstboek voor deze zondag zijn de volgende: uit de profeten Jesaja 30:15-18(21), 

uit het Epistel 1 Petrus 5:5b-11 en uit het Evangelie Lucas 15:1-10. Tussen de ideale 

wereld en de vaak zo weerbarstige werkelijkheid kan een enorme spanning ontstaan. 

In het Evangelie van ongeveer 2000 jaar geleden werd volgens sommige officiële 

vertegenwoordigers van een bepaalde richting binnen de toenmalige godsdienst die 

ideale wereld verstoord. Verstoord door mensen vanwege hun beroep dat niet door 

de heilige beugel kon. Verstoord door mensen vanwege hun afwijkend gedrag dat 

niet getolereerd kon worden omdat ze de heilige wetten overtraden. Natuurlijk hoorde 

je niet met zulke mensen om te gaan. Jezus dacht daar heel anders over en 

doorbrak daarmee dat natuurlijke patroon met alle gevolgen van dien. Meer hierover 

horen? Van harte welkom op zondag 12 juni in de Lutherkapel 

Uw gastpredikant, ds. Hendrik Zijlstra 

 

Burendienst  

Zondag 19 juni is er in de serie burendiensten een verhalendienst in de Lutherkapel, 

een dienst vol spiegelverhalen. Een spiegelverhaal is een verhaal dat het oude licht 

van het bijbelverhaal weerkaatst in een nieuwe spiegel. Het gaat met het 

bijbelverhaal in gesprek of geeft er een reactie op. Voorganger is Carola van Zanten. 

Muzikale medewerking wordt verleend door Jeannet ten Brinke, blokfluit, en Elzien 

de Groot, orgel.  

Jeannet ten Brinke speelt al 35 jaar blokfluit en heeft ongeveer 15 jaar les gehad van 

verschillende docenten. Zij bespeelt verschillende fluiten (sopraanblokfluit, sopranino 

alt, tenor en bas) en werkt regelmatig mee aan concerten en kerkdiensten. In het 

dagelijks leven is zij praktijkverpleegkundige in een huisartsenpraktijk en docente 

aan de CHE en moeder van drie zoons. De collecte is deze zondag bestemd voor de 

diaconie. 

Carola van Zanten 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van 29 mei waren voor mw. W.M. Steinhart vanwege haar        

verjaardag en voor mw. P.C. Knoop-Voogdt als blijk van waardering voor de 

expositie die zij van haar creatieve werk inrichtte in het kader van het Project Vonk 

van de Raad van Kerken. 

 

Verslag van de oecumenische diensten in het kader van Vonk 

Op een warme en zonnige Hemelvaartsdag zijn wij bijeen gekomen in de 

Doopsgezinde Kerk van Zeist. Het was een oecumenisch morgengebed met een 

aantal protestantse kerken en de rooms-katholieke parochie. De dienst werd 

begonnen door een lid van de doopsgezinde kerk. Daarna hield pastor Bloem een 

overweging. Ds. Van der Goot ging daarna verder met de dienst. We werden op de 

piano begeleid door Gertjaap Kardol. Na afloop van de dienst was er gelegenheid 



elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Ook kon men een inspiratiewandeling 

maken in de kerktuin. De dienst was tevens de openingsdienst voor het vijftigjarig  

bestaan van de Raad van Kerken in Zeist.  

 

Op zondag Trinitatis werd de tweede oecumenische dienst gehouden in Zeist, 

ditmaal in de kerk van de Evangelische Broedergemeente. Het was meteen de 

afsluiting van het jubileum van de Raad van Kerken in Zeist. Er deden elf kerken aan 

mee, waaronder ook onze  Evangelisch Lutherse Gemeente. Bovendien  was het 

Leger des Heils ook een van de deelnemende kerken. De voorgangers waren ds. N. 

van Andel, ds. J. Cooiman-Bouma, ds. H. Kronenburg en pastoor H. Zemann. 

Begeleid werden wij door een projectkoor met pianobegeleiding en de blazersgroep 

van de Evangelische Broedergemeente. Na afloop van de dienst werden de prijzen 

uitgereikt van de kunstwedstrijd voor de kinderen. Ook waren er een paar 

toespraken. Buiten was er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten 

en er stonden ook een paar kraampjes. 

Reinie Groothoff 

 

Zaterdag 21 mei exposeerde ons gemeentelid Nelly Knoop in het kader van Vonk 

haar beeldhouwwerk en schilderijen in de benedenzaal van de kapel. 

 

Leerhuis 

Donderdag 16 juni is de laatste leerhuisbijeenkomst van dit seizoen in de 

benedenzaal van de Lutherkapel. Carola van Zanten zal deze ochtend leiden. We 

beginnen om 10.00 uur. 

 

Uitnodiging gemeentevergadering 12 juni 

Op zondag 12 juni zal in de benedenzaal van de kapel na de dienst (ca. 11.15 uur) 

de jaarlijkse gemeentevergadering worden belegd. 

 

De agenda hiervoor is als volgt: 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Financieel verslag boekjaar 2015 ELG Zeist c.a., incl. verslag kascommissie  

4. Idem Diaconie  

5. Begroting ELG Zeist c.a. 2016 

6. Idem Diaconie 

7. Lopende en toekomstige ontwikkelingen rond onze gemeente 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

De financiële stukken zijn gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit de 

heren Boddeke (voorzitter), (G.J.) Hamers en Wijma.  

 



Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op deze 

vergadering. De belangrijkste financiële en andere stukken worden een week van te 

voren in de kapel uitgereikt. Kunt u daar niet zijn, dan kunt u ze aanvragen bij het 

secretariaat. 

 

Verkiezing leden evangelisch-lutherse synode 

In januari 2017 vinden de verkiezingen plaats voor de evangelisch-lutherse synode 

(ELS) binnen de protestantse kerk. De leden van de ELS worden, in ons geval, 

gekozen uit en door hen die (doop)lid zijn van een evangelisch-lutherse gemeente en 

ouder zijn dan 18 jaar. Elk lid kan aan de eigen kerkenraad voor 1 oktober 2016 

schriftelijk bekendmaken welke personen naar zijn/haar oordeel zijn aan te bevelen 

om op de kandidatenlijst van predikanten (in de ELS zitten 6 predikanten) en niet-

predikanten (in ELS 12) te worden geplaatst. De nieuwe synode zal naar verwachting 

geïnstalleerd worden in mei 2017. 

Voor 1 januari 2017 ontvangen de (doop)leden een stemformulier dat zij persoonlijk 

kunnen invullen en insturen (voor 2 februari 2017). Men kan ook digitaal stemmen. 

Uiterlijk 1 april 2017 zal de verkiezingsuitslag bekend worden gemaakt. De hele 

verkiezingsregeling van de ELS kunt u opvragen bij de secretaris van de kerkenraad. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  29 mei ontvingen wij € 15.541 voor het jaar 2016 op 

rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen twee weken giften binnen 

van dhr. F.G.E. te D. van € 70 en van mw. L.v.T. te Z. van € 81 op 

rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot  29 mei € 1.385 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 


