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Rond de vieringen 
Op de dertiende zondag na Trinitatis, 21 augustus, is dr. J. Wiegers uit Olst onze 
voorganger. Hij ging ook voor tijdens onze paascyclus. Het orgel wordt bespeeld 
door dhr. E. Fredriks. De collecte is bestemd voor de diaconie. 
De liturgische kleur is groen. De evangelielezing is uit Lucas 10: 23 – 27. 
 
Zondag 28 augustus gaat voor dr. J. van Amersfoort uit De Bilt. Organist is dhr. E.M. 
Vliem en de collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. 
Het is de veertiende zondag na Trinitatis en de litugische kleur is groen. 
De evangelielezing is uit Lucas 17: 11 – 19. 
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Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van 3 juli waren voor mevrouw Janssen ter bemoediging bij haar 

revalidatie.    

Op 10 juli waren de bloemen voor mw. R.L.M. Groothoff, op17 juli voor mw. M. 

Evelein – van Hemel, op 24 juli voor mw. W.C. Delmaar op 31 juli voor mw. A.E. 

Blauw – van Slooten en op 7 augustus voor de heer G.J. Hamers, allen vanwege hun 

verjaardag. 

 
Dienst ELG Zuid-Nederland 

Op 11 september zal de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland de 

samenvoeging vieren van de voormalige lutherse gemeenten, Brabant, Nijmegen en 

Z-Limburg. Tevens zal in deze dienst de nieuwe predikante ds. Susanne Freytag 

intrede doen. Deze nieuwe verbintenis wordt ingezegend door de presidente van de 

Lutherse Synode, ds. Trinette Verhoeven. In de dienst zal het Luthers Bach 

Ensemble de Mis in A van Johann Sebastiaan Bach uitvoeren. 

De dienst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk aan de 

Haven, Grotestraat 121, 5141 JP Waalwijk. 

Na de dienst is er gelegenheid tot kennismaken met de nieuwe predikant en 

onderlinge ontmoeting  – uiteraard met een drankje en een hapje. 

U kunt zich tot 3 september aanmelden, onder vermelding van uw naam en aantal 

personen op: aanmelden@luthersbrabant.nl of tel. Fam. Eekel 040 – 2532175. 

 

Recente activiteiten rond de kapel 

Het schilderen van de buitenkant van de kapel is nu geheel afgerond. En lekkage 

aan de voorkant is ook verholpen. De pomp voor het grondwater is nagekeken. Die 

bleek geheel in orde te zijn. Een bijzonder woord van dank aan de heer Th. Boddeke 

voor zijn begeleiding van deze werkzaamheden. 

Dank ook aan de heer F. van Wijk, die tijdens de vakantie van de koster zijn 

werkzaamheden waarnam. Ook onze erkentelijkheid aan mw. F. Boddeke, die er 

voor zorgde dat er elke zondag een fraaie bos bloemen op de altaartafel stond. 

mailto:aanmelden@luthersbrabant.nl


Dankzij hen konden de diensten in de zomerperiode zonder problemen verlopen.  

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 7 augustus ontvingen wij € 17.070 voor het jaar 2016 
op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG 
Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen weken giften binnen van 
mw. A.E.B. - v.S. te Z. van € 50 en van mw. M.E. - v.H te D. van € 45 op 
rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot 7 augustus € 2.586 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 

http://www.lutherkapel.nl/

