
Rond de vieringen 

Zondag 2 juli vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger is ds. D. Bohlken, het 

orgel wordt bespeeld door dhr. E. Fredriks. De collecte is bestemd voor het 

jeugdwerk: ‘Geen afscheidsfeestjes meer’. Enigszins verlegen staan ze vooraan in 

de kerk. De leiding van de kinder(neven)dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze 

altijd zo leuk meededen. Dat ze nu een belangrijke stap nemen, naar de middelbare 

gaan. Dat ze … afscheid nemen. Voor je het weet markeert dit feestelijke moment 

opeens het grote gat tussen ‘erg betrokken zijn’ tot ‘het zou leuk zijn als we je nog 

eens zien’. In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren 

veel minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 100% 

van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen 

afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin 

markeren. Help dit werk mogelijk maken! 

 

Wij lezen deze zondag uit Ezechiel 18 en uit Lucas 15. Wat bij mensen vaak niet 

meer lukt blijkt bij God wel mogelijk. Dat is de boodschap van deze derde zondag na 

Trinitatis. God wil dat de mensen niet verloren gaan. Hij laat hen hun weg zoeken en 

ook fouten maken. Het schaap, dat verdwaalt, de tollenaar, die teveel geld van de 

mensen vraagt en de zoon die het thuis niet meer volhoudt. Maar zoals de goede 

vader laat God deze mensen niet vallen. Hij wacht, gaat tegenmoet, viert een feest 

voor de teruggevonden zoon. Indringend klinkt de vermaning van de profeet: Breek 

met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest. Dan 

hoeven jullie niet te sterven. 

ds. D. Bohlken 

 

Zaterdag 8 juli om 19.00 uur is er een vesper waarin voorgaat mw. ds. G.A. 

Voerman-van Haselen. Organist is dhr. E.M. Vliem, de collecte is bestemd voor het 

diaconaal project.  

Let op: zondag 9 juli is er geen dienst in de Lutherkapel 

 

Zondag 16 juli is mw. ds. G.A. Voerman-van Haselen wederom onze voorganger, 

dhr. D.H. Andel bespeelt het orgel. De collecte is bestemd voor het 

onderhoudsfonds.  

 

Zondag 23 juli gaan we op bezoek bij onze buren van de Oosterkerk. In de 

Lutherkapel is deze zondag geen dienst. 

 

Zondag 30 juli is ds. C.P. Bouman onze voorganger, organist is dhr. D.H. Andel. De 

collecte is bestemd voor het diaconaal project. De evangelielezing (Lukas 19: 41-48) 

geeft aan dat Jeruzalem verwoest wordt ‘omdat je de tijd van Gods ontferming niet 

hebt herkend.’ Is die verwoesting een straf? Of een constatering dat Gods ontferming 

groter is dan de last van het Romeinse juk? Wie dàt weet, gaat zorgvuldig om met 

mensenlevens, die begint niet zo gauw aan een uitzichtloze opstand. De tekst graaft 

wat dieper, want het gaat ook nog over de tempelreiniging: Hoe wij met het geloof 



omgaan, wordt blijkbaar bepaald door het geld, niet omgekeerd. Die weg voert naar 

de ondergang. Het is de weg, zegt Jeremia (23: 16-29), waarop Israël zich bevindt. 

De profeten die zeggen dat het allemaal wel zal meevallen, zijn leugenaars. Kunnen 

wij, heden, echte en onechte profeten onderscheiden? Zeker, schrijft Paulus ( 1 

Korintiërs 12: 1-11), vol Geestesgaven is de gemeente. Vertrouw op Hem. Vertrouw 

dat de Geest in de gemeente mensen in dienst neemt. 

ds. C.P. Bouman 

 

Op zondag 6 augustus komt de gemeenschap van de Oosterkerk bij ons op bezoek 

in een dienst waarin we het Heilig Avondmaal vieren. Voorganger is dr. J. Wiegers, 

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

teksten van deze zondag laten ons weten dat we altijd een beroep mogen doen op 

Gods genade. De drie mannen in het boek Daniël die met de dood bedreigd worden 

doen een beroep op Gods goedheid en zijn grote barmhartigheid. Paulus schijft aan 

de gemeente in Korinthe dat hij harder gezwoegd heeft dan alle andere apostelen, 

dankzij Gods genade. En de tollenaar in het boek van Lukas, die zich in zijn gebed 

nauwelijks tot God durft te richten, vraagt alleen maar om genade. Zijn leven is niet 

zoals het zou moeten zijn. Wij mogen in zijn schoenen staan en met het vertrouwen 

van de drie mannen in de oven rekenen op de genade die Paulus zo vurig gepredikt 

heeft. 

dr. J. Wiegers 

 

Zaterdag 12 augustus om 19. 00 uur is er een vesper waarin voorgaat ds. R. Bosch. 

Organist is dhr. B. Lamb, de collecte is bestemd voor Kerk in Actie, voor de zending.  

Kinderen in Egypte leren via quiz meer over de Bijbel. Al jarenlang organiseert het 

Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 

tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven 

in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis 

van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot 

succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het 

boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars 

wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het 

Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 

12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost € 0,25,- per deelnemer, een Nieuw 

Testament voor de prijswinnaars € 4,-.  

Let op: zondag 13 augustus is er geen dienst in de Lutherkapel 

 

Zondag 20 augustus is ds. J. van Amersfoort onze voorganger, dhr. E.M. Vliem 

bespeelt het orgel en de collecte is bestemd voor de diaconie. Het is de tiende 

zondag na Trinitatis. In de antifoon van deze zondag uit de Psalm 55 horen wij de 

woorden: werp uw bekommernis op de Heer, Hij zal voor u zorgen. Daarbij worden 

wij ook bepaald in de lezingen van deze zondag. In Jeremia 23 worden wij 

opgeroepen alleen naar de stem van God te luisteren. Paulus wekt ons in 1 

Korintiërs 12 op om ons te laten inspireren door de Geest van deze God. Ten slotte 



worden wij in de evangelielezing uit Lucas 19 gewaarschuwd voor de gevolgen, als 

wij niet naar de stem van God luisteren. 

ds. J. van Amersfoort 

 

Zondag 27 augustus gaat voor drs. J.H.J. Lotterman, het orgel wordt bespeeld door 

dhr. E. Fredriks. De collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 21 mei gingen de bloemen naar dhr. A.J. Boorsma vanwege zijn verjaardag. Op 

28 mei waren de bloemen voor dhr. J. Lijftogt als dank voor het assisteren bij het 

stemmen van het orgel. Op 4 juni waren de bloemen voor dhr. en mw. Kaatman als 

groet van de gemeente. Op 10 juni waren de bloemen voor dhr. J.H.J. Lotterman, 

onze oud-pastor, die voorging in de vesperdienst 

 

Verslag van de regiodienst in Utrecht op zondag 11 juni 

Op zondag 11 juni 2017 hebben wij weer de jaarlijkse regiodienst gehouden. Ditmaal 

waren wij te gast bij de Lutherse gemeente in Utrecht. De dienst werd geleid door 

mw. ds. C. van Opstal en mw. ds. C.R.B. Karrer-Grube. De tweede lezing werd 

gedaan door de lector van de lutherse gemeente Utrecht. Het avondmaal vierden wij 

staande in een grote kring door de hele kerk. Onze gemeente was met 10 personen 

vertegenwoordigd. Na het gebruikelijke koffiedrinken werd er een heerlijke lunch 

geserveerd zoals in de tijd van Maarten Luther gebruikelijk was. Tijdens de lunch 

hebben alle vier gemeentes een en ander verteld over de stand binnen de 

gemeentes. Al met al een geslaagde dag. 

Reinie Groothoff 

 

Ontmoetingsmorgen 

Op donderdag 15 juni was de laatste ontmoetingsmorgen voor de zomerstop. We 

hebben die morgen weer enkele hoofdstukken gelezen van het boek Esther. Na de 

zomer gaan we hiermee door. De eerste ontmoetingsmorgen van het nieuwe seizoen 

zal plaatsvinden op donderdag 21 september. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2017 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 11 juni ontvingen wij €  14.937 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. L. v. T. te Z. van € 25 en van mw. C.M.H. 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 € 750 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 en een goede zomer toegewenst,  

          Herman Hamers 

          Voorzitter 


