
Rond de vieringen 

Zondag 26 juni gaat voor mw. ds. K. Storch, organist is dhr. E. Vliem. De collecte is 

bestemd voor het diaconaal project.  

 

Op 26 juni mag ik in de dienst in de Lutherkapel te Zeist voorgaan. Mij naam is 

Kersten Storch, en ik werk als geestelijk verzorger in De Wartburg in Utrecht. 

Ongeveer drie jaar geleden werden de glas-in-loodramen van de voormalige 

Lutherse kerk in Weesp aan De Wartburg geschonken. Het zijn acht ramen waarvan 

elk een verhaal uit het Oude Testament uitbeeldt. Een daarvan is het verhaal over de 

verkenning van het beloofde land zoals het in Numeri 13 wordt verteld. In de dienst 

van 24 juni zullen wij met elkaar dit verhaal 'verkennen' , en uiteraard neem ik ook 

een afbeelding van het glas-in-loodraam uit De Wartburg mee. 

Kersten Storch 

 

Zondag 3 juli, de zesde zondag na Trinitatis, is dr. J. Bras onze voorganger, het orgel 

wordt bespeeld door dhr. E. Fredriks. We vieren deze zondag het Heilig Avondmaal. 

De collecte is bestemd voor JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. JOP 

ondersteunt ouders en kerken met het doorgeven van geloven aan een nieuwe 

generatie. JOP is dit jaar gestart met een project om vaders actiever  bij de 

geloofsopvoeding te betrekken. Zoals in Duiven, waar op uitnodiging van JOP acht 

vaders en tien kinderen bij elkaar kwamen. Tijdens leuke actieve spelen ontstonden 

verhelderende gesprekken over geloof. Voor de kinderen was het een bijzondere 

ervaring om te horen hoe hun vaders kerk en geloof beleefden toen ze zelf tiener 

waren; voor vaders een prachtige gelegenheid om op een andere manier met hun 

kinderen in gesprek te komen. Met de opbrengst van deze collecte wil JOP meer 

initiatieven steunen om vaders te ondersteunen in de geloofsopvoeding. Dan wordt 

geloofsopvoeding van vaders en moeders samen. 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van 5 juni waren voor onze buren op nummer 36 vanwege de overlast 

door het schilderwerk aan de kapel. Op 12 juni waren de bloemen voor de heer G.C. 

Bakker vanwege zijn verjaardag. 

 

Gemeentevergadering 12 juni 

Op 12 juni was er, na de dienst, een korte gemeentevergadering. De jaarrekeningen 

2015 van de kerkrentmeesters en de diaconie werden toegelicht. De kascommissie 

was akkoord met de presentatie van de cijfers. De reële cijfers spoorden goed met 

de begrotingen. De buitenschilderbeurt van de kapel is inmiddels afgerond. De kapel 

ziet er weer uit als nieuw. Ook hier bleven de werkzaamheden goed binnen de 

begroting. 

 

Mw. Knoop heeft dit jaar voor het laatst het dienstenrooster gemaakt. Zij heeft dit 

vele jaren achtereen op voorbeeldige wijze gedaan. Zij wordt opgevolgd door een 



triumviraat bestaande uit de dames: Van Zanten, Wijma en Van Wijk. Zij zijn al druk 

bezig met het rooster van 2017. 

In 2017 herdenken wij 500 jaar reformatie, het is het Lutherjaar. Als ELG willen wij 

hieraan een speciaal accent geven. De bedoeling is om op elke tweede zaterdag 

avond van de maand een vesper te organiseren van 19.00 tot 19.45 uur.  De zondag 

erop is er dan geen dienst in de Lutherkapel. In deze vespers wordt steeds aan een 

apart aspect van de reformatie aandacht besteed. Gasten zijn uiteraard van harte 

welkom. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  12 juni ontvingen wij € 15.954 voor het jaar 2016 op 

rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwam er de afgelopen twee weken een gift binnen 

van dhr. D.J.E. te D. van € 50 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 

van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot  12 juni € 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 


