
Rond de vieringen 

Zondag 14 juni, de tweede zondag na Trinitatis, gaat voor mw. dr. S. Hiebsch, 

organist is dhr. D.H. Andel. De collecte is bestemd voor de ondersteuning van het 

Roosevelthuis. Al vele jaren biedt het Roosevelthuis in Doorn aan mensen die 

wegens ziekte of lichamelijke en/of sociale beperking niet zelfstandig weg kunnen, de 

mogelijkheid om te genieten van een diaconale vakantieweek. Ook hun 

mantelzorgers zijn hier van harte welkom voor een ontspannen week. Ieder jaar zijn 

er ruim 1500 mensen te gast, ontvangen en verzorgd door meer dan 1100 

vrijwilligers. De meeste van de 46 vakantieweken worden georganiseerd door 

werkgroepen en commissies van plaatselijke kerkelijke gemeenten uit het hele land. 

Het Roosevelthuis is na 45 jaar aan vervanging toe en er is geld nodig voor de 

inrichting: aangepaste kamers met een speciaal bed, een tillift en een goede douche, 

rolstoelen, duo-fietsen voor een uitstapje naar het bos. Met de opbrengst van de 

collecte kunnen de gasten straks in het nieuwe Roosevelthuis genieten van een 

welverdiende vakantie. 

 

Op zondag 21 juni is mw. C.Y. van Zanten onze voorganger. Op het orgel worden we 

die dag begeleid door dhr. A.M. Buchener. De collecte is bestemd voor het 

onderhoudsfonds. We lezen deze zondag uit Lucas 15 het verhaal van een herder 

die zijn kudde in de steek laat voor één verloren schaap en van een vrouw die haar 

huis met bezemen keert om een verloren muntje te zoeken. Waarom gaat die herder 

achter dat ene schaap aan en laat hij de negenennegentig andere schapen aan hun 

lot over? We gaan op zoek naar een antwoord op die vraag. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Zondag 24 mei  waren de bloemen voor Christel Buis-Lekkerkerker voor haar 

muzikale medewerking aan de dienst van Pinksteren. De bloemen van zondag 31 

mei waren voor mw. W.M. Steinhart vanwege haar verjaardag en voor mw. M.E. 

Nederhand ter bemoediging bij ziekte. 

 

Regiodienst 31 mei 2015  

Zoals ieder jaar was er op de zondag na Pinksteren een regionale dienst van vier 

lutherse gemeenten. Dit maal waren Amersfoort, Utrecht en Woerden bij ons in Zeist 

te gast. De voorgangers in deze dienst waren ds. Christiane Karrer uit Utrecht, Johan 

Lotterman en Carola van Zanten. Muzikaal werden wij begeleid door Dirk Andel op 

het orgel en het Koor Vlechtwerk. Na de dienst was er zoals gewoonlijk koffiedrinken 

en daarna een verrukkelijke lunch. Ditmaal geen broodjes maar een 

appelpannenkoek en fruit toe. Na de lunch zijn we naar het Slot Zeist geweest en 

hebben wij een rondleiding gehad door de tuinen. Al met al een geslaagde dag! 

 

Reiny Groothoff 
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Terugblik meimaand  

De feestelijke regiodienst was het sluitstuk van een maand van bijzondere diensten 

met veel muziek in onze kapel. De maand begon op zondag 3 mei met de 

burendienst rond het thema vrijheid, waarin ds. Fia Tempelaar met ons teksten van 

Dietrich Bonhoeffer las en Wouter Harbers een muzikale bijdrage leverde. Op 

donderdag 14 mei vierden we in een volle kapel de oecumenische dienst van 

Hemelvaartsdag met een mooie overdenking rond het thema ‘Vleugelslag’ van 

Nelleke Spiljard, pastoraal werker van de Emmausparochie en muziek van het 

Thomasensemble. Zondag 24 mei, Pinksteren, omlijstte fluitspel en zang van Christel 

Buis-Lekkerkerker de overdenking van ds. W. Baan. We kunnen dankbaar 

terugkijken op een maand waarin veel mensen de weg naar de kapel wisten te 

vinden.  

 

Nu komt de zomertijd dichterbij, een periode waarin we het even wat rustiger aan 

doen. Maar voor het zo ver is zijn er nog twee activiteiten waarvoor we uw aandacht 

vragen. Hieronder leest u er meer over. We hopen op uw aanwezigheid. 

 

Een hartelijke groet, 

Carola van Zanten 

 

Ontmoetingsochtend 

Donderdag 18 juni is het laatste leerhuis van dit seizoen. Dit keer, bij wijze van proef, 

in de kerkzaal. In verband met de verhuur van de benedenzaal op donderdagochtend 

met ingang van september willen we eens kijken hoe dit bevalt. Het thema van de 

ochtend is ‘Geloven is …’. Aan de hand van een aantal stellingen gaan we deze 

morgen in gesprek over wat geloven voor ons persoonlijk betekent en wat voor plaats 

het heeft in ons leven.  

 

Omdat het de laatste keer is van dit seizoen willen we graag afsluiten met een 

gezamenlijke lunch. Hiervoor wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd. 

Aanmelden (noodzakelijk in verband met de inkopen) kan bij Carola van Zanten. 

 

Gemeenteavond 24 juni 

Op woensdag 24 juni belegt de kerkenraad een gemeenteavond in de benedenzaal 

van de kapel. Aanvang 19.30 uur en einde ca. 21.00 uur. Alle leden van onze 

gemeente zijn hiervoor hartelijk uitgenodigd. Wij hebben wat meer onderwerpen dan 

gewoonlijk, vandaar dat een zondagochtendbijeenkomst zich hiervoor minder leent. 

 

Onderwerpen die besproken worden zijn: 

 De jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diakenen over 2014. De 

kascommissie heeft deze stukken inmiddels goedgekeurd. 

 Het beleidsplan 2015 – 2018. Wij willen met u de onderdelen ‘Visie‘ en ‚ 

‘Voorgenomen activiteiten‘ bespreken. 



 De consequenties van onze plaatselijke regeling voor de maximale diensttijd 

van de kerkenraadsleden. 

 

Indien u de vergaderstukken voor deze vergadering wilt ontvangen, dan kunt u deze 

opvragen bij de secretaris, Herman Hamers. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  31mei ontvingen wij € 16.153 op rekeningnummer 

NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er giften binnen van dhr. A.J.B. te Z. van € 

25 en van dhr. D.J.E. te D. van € 50 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 

3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 31 mei € 687 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/

