
Rond de vieringen 

Zondag 4 september is ds. Günther onze voorganger, organist is dhr. E. Fredriks. We 

vieren deze zondag het Heilig Avondmaal. Wie of wat bepaalt mijn identiteit? Die 

vraag is soms aan de orde wanneer het vanzelfsprekende niet meer functioneert. 

Wat dan, als een antwoord niet zo maar te vinden is op een cruciale vraag? Wat te 

doen als blijkt dat een plan anders uitpakt dan ik had verwacht? Kan ik dan ook wat 

ik wil? Of wil ik dat eigenlijk niet, wat wel kan? Het Evangelie van Lukas (14,15-33) 

confronteert de gemeente met haar realiteit. En in de Eucharistie zal zij haar identiteit 

vinden; dat mogen we verwachten. 

ds. H. Günther 

 

De collecte is deze zondag bestemd voor missionair werk en kerkgroei. Een 

zichtbare kerk is een kerk dichtbij. Dat is het motto van pioniersplek Buurtvrij in Zeist. 

De kerk heeft een plaats in te nemen in de samenleving. Buurtvrij heeft als missie 

lokale kerken te helpen er te zijn voor gezinnen in hun eigen wijk, waar nodig en 

waar mogelijk. Samenwerken met andere kerken en maatschappelijke organisaties is 

daarbij een uitdrukkelijke wens. Voor Buurtvrij is een missionaire kerk een kerk waar 

diaconaat en evangelisatie hand in hand gaan. Met deze collecte helpt u deze en 

andere pioniersplekken op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt. 

 

Op zondag 11 september gaat drs. J.H.J. Lotterman voor in de dienst. Het orgel 

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

Een interactief spel rond christelijke thema’s,  waaraan jaarlijks bijna 10.000 kinderen 

en jongeren  meedoen… Is dat mogelijk? Ja! Ieder jaar organiseert JOP, 

Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, het online spel ‘Sirkelslag’. Sirkelslag is 

voor honderden jeugdgroepen een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Echt een 

evenement om naar uit te kijken! Even voelen ze de verbinding met andere jongeren 

uit het hele land die ook bezig zijn met geloven. Uit een recent gehouden enquête 

bleek dat Sirkelslag voor veel kinderen en jongeren het laatste lijntje met de kerk is. 

Op reguliere activiteiten komen ze niet of zelden opdagen. Maar voor Sirkelslag zijn 

ze wel warm te krijgen. Om die reden wordt Sirkelslag hoog gewaardeerd door de 

plaatselijke jeugdwerkers. Het geeft hen een goed  middel in handen om kinderen en 

jongeren enthousiast te houden voor het jeugdwerk en hen te blijven betrekken bij 

kerk en geloof. JOP wil graag doorgaan met het organiseren van Sirkelslag en het 

ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Met uw bijdrage voor de collecte kan JOP dit 

waardevolle werk voortzetten, zodat kinderen en jongeren niet uit beeld verdwijnen, 

maar betrokken blijven bij de kerk.  

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van 14 augustus waren voor mevrouw C.A. van Beurden vanwege haar 

verjaardag. Op 21 augustus gingen de bloemen naar de fam. Kaatman als groet 

vanuit de gemeente.   

 

Ontmoetingsmorgen 



Op 15 september is de eerste ontmoetingsmorgen van het nieuwe seizoen.  We 

lezen dit najaar het boek Ruth en deze eerste donderdag staat Ruth 1 centraal. We 

komen bij elkaar in de benedenzaal van de Lutherkapel. Vanaf 09.45 staat de koffie 

klaar, om 10.00 uur beginnen we en rond 11.30 uur hopen we de ochtend af te 

ronden. U bent van harte welkom. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 21 augustus ontvingen wij € 17.070 voor het jaar 2016 

op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG 

Zeist.  

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

mw. W.C. D. te L. van € 20 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van 

Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot 21 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 


