
Rond de vieringen 

Zondag 5 november vieren we het Heilig Avondmaal in een dienst waarin voorgaat 

dr. J. Verburg uit Doorn. Organist is dhr. D.H. Andel, de collecte is bestemd voor de 

diaconie. Tegen het einde van het kerkelijk jaar, terugkijkend naar de vele diensten, 

die we bijwoonden, willen we ons afvragen: waarom ga je naar de kerk? Velen doen 

dat omdat ze het gewend zijn, op zich een goede gewoonte. Maar het kan voor jezelf 

en anderen van belang zijn, om te weten waarom je het doet, waar het historisch 

vandaan komt, uiteindelijk wat de bijbelse achtergrond er van is. Zeker in een tijd, 

waarin dat niet meer zo vanzelfsprekend is. 

dr. J. Verburg 

 

Zaterdag 11 november om 19.00 uur is er een vesper waarin voorgaat ds. H.A. 

Moolenaar. Organist is dhr. B. Lamb, de collecte is bestemd voor het diaconaal 

project.  

Let op: zondag 12 november is er geen dienst in de Lutherkapel! 

 

Op zondag 19 november is dhr. A.W. van der Meer uit Bilthoven onze voorganger. 

Het orgel wordt bespeeld door dhr. E.M. Vliem en de collecte is bestemd voor het 

onderhoudsfonds. 

 

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken deze 

zondag de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Voorganger is mw. 

C.Y. van Zanten, het orgel wordt bespeeld door dhr. E. Fredriks. De collecte is 

bestemd voor het diaconaal project. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 24 september waren de bloemen voor mw. J.J. van Nimmerdor-Langenbach, die 

aftrad als lid van de bezoekersgroep, nadat ze dit werk 25 jaar had gedaan. De 

kerkenraad heeft haar bezoekwerk zeer gewaardeerd. Zij schreef ons naar 

aanleiding hiervan: “Wat een verrassing toen Frans van Wijk mij zondag 24 

september een prachtig boeket rozen kwam brengen, namelijk de bloemen van de 

Altaartafel. Omdat ik gestopt ben met het bezoekwerk, dat ik 25 jaar heb gedaan. En 

de volgende zondag ook nog eens een doosje met bonbons. Mijn hartelijke dank, 

Jolien van Nimmerdor-Langenbach, met een lieve groet.” 

Op 27 september ontving dhr. A. Kater een bos bloemen vanwege zijn 90e 

verjaardag. Op 1 oktober waren de bloemen voor mw. ds. S.J.A. Tempelaar-van 

Leeuwen, die voor het laatst in de Lutherkapel voorging. Op 7 oktober waren de 

bloemen voor dhr. G. Procee, de koster van de ELG Utrecht, die een moeilijke 

periode doormaakt. Op 15 oktober waren de bloemen voor dhr. A.M. Buchener, een 

van onze organisten, ter bemoediging bij ziekte. 

 

Leerhuis 



Donderdag 16 november is er een ontmoetingsmorgen in de benedenzaal van de 

Lutherkapel. We vervolgen de lezing van het boek Esther. Vanaf 09.45 staat de 

koffie klaar, we beginnen om 10.00 uur. Van harte welkom. 

 

Luther in het Catharijneconvent 

Van 22 september 2017 t/m 28 januari 2018 is er in Museum Catharijneconvent in 

Utrecht een tentoonstelling over Maarten Luther. Op zaterdag 18 november willen we 

deze tentoonstelling gaan bezoeken. Om 14.00 uur krijgen we een rondleiding over 

de Luthertentoonstelling van ongeveer één uur. Daarna is er gelegenheid samen iets 

te drinken in het museumcafé. Voor de rondleiding kunt u zich opgeven via de 

intekenlijsten in de kapel. Er kunnen maximaal 15 personen mee, dus schrijf u snel in 

want vol is vol. Informatie over de reis naar Utrecht en de kosten van dit uitstapje 

volgen binnenkort . 

 

Evangelisch-Luthers Dagboek 2017–2018 

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2017-2018. Dit boek kan 

voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag 

wordt een bijbellezing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. 

U heeft met dit boek een waardevolle verzameling van teksten in handen.  

Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zon- en 

feestdagen met de bijbellezingen van het Luthers rooster en het gemeenschappelijke 

rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen. Een boek dat 

zeer de moeite waard is.  

De prijs van het dagboek is vastgesteld op € 15. De verspreiding is in handen van de 

Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (SLUB). Bestellen is mogelijk via de 

intekenlijst, die de secretaris van uw gemeente inmiddels ontvangen heeft. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2017 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 15 oktober ontvingen wij €  17.034 voor het jaar 2017 

op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG 

Zeist. 

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

dhr. L.IJ.S. te Z. van € 15 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van 

Lutherkapel ELG Zeist.  

 Voor het diaconaal project 2017 haalden wij tot nu toe € 1.524 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,  

          Herman Hamers 

          Voorzitter 


