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De zomer is langzamerhand toch echt weer voorbij, een tijd waarin veel activiteiten 

tijdelijk stil lagen en waarin we even een stapje terugdeden om tot rust te komen en 

nieuwe energie op te doen. Hopelijk is dat voor de meesten van ons gelukt en 

kunnen we uitgerust beginnen aan het nieuwe kerkelijke seizoen dat nu voor de deur 

staat. In dit artikel vindt u informatie over de activiteiten in de Lutherkapel de 

komende maanden. We vragen uw aandacht voor een aantal bijzondere diensten, 

het leerhuis dat weer gaat beginnen en een nieuw initiatief voor 2017. 

 

Bijzondere diensten 

Dit najaar zijn er een aantal bijzondere diensten. Een overzicht: 

 25 september is er een burendienst. In een burendienst worden onze buren, 

vrienden en naasten uitgenodigd de dienst bij te wonen. Er is een bijzonder 

thema en er is extra muzikale omlijsting. Voorganger in deze dienst is ds. W. 

Baan, organist is Eddy Vliem. Een muzikale bijdrage aan de dienst wordt 

verleend door dwarsfluitiste en zangeres Christel Buis-Lekkerkerker.  

 9 oktober is er weer een burendienst. Die zondag is ds. Anne-Marie van der 

Wilt bij ons te gast. Zij is theologe en beeldend kunstenaar en heeft zich 

gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst in de kerk. Wouter 

Harbers bespeelt die dag het orgel. 

 in het kader van hun project ‘keuzekerk’ ontvangen we zondag 30 oktober 

bezoek van onze buren van de Oosterkerk. Die zondag besteedt men in de 

Oosterkerk aandacht aan de lutheranen, hun buren. Voorganger is dr. S. 

Hiebsch. 

 

Ontmoetingsochtenden 

Elke derde donderdag van de maand is er een ontmoetingsmorgen in de 

Lutherkapel. Een morgen waarop we met elkaar in gesprek gaan rond een 

bijbelverhaal of een ander geloofsthema. Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten 

waarbij ontmoeting en verdieping centraal staan. Vorig jaar werden deze ochtenden 

ingevuld in samenwerking met Het Witte Kerkje. Vanwege organisatorische redenen 

lukt dat dit jaar helaas niet. We houden de bijeenkomsten nu in eigen regie. 

 

Dit najaar lezen we het boek Ruth. Vanaf kwart voor tien staat de koffie klaar in de 

benedenzaal van de kapel, om tien uur beginnen we en rond 11.30 uur ronden we af. 

Het leerhuis wordt geleid door Carola van Zanten. De eerste bijeenkomst heeft 

plaatsgevonden op donderdag 15 september, vervolgbijeenkomsten zijn er op 20 

oktober, 17 november en 15 december.  

 

Op of rond 15 december zullen wij weer in de Lutherkapel een kerstbijeenkomst 

houden met een maaltijd. 

 

 

 



1517 

In 2017 is het 500 jaar geleden dat de Reformatie begon. We gedenken dan dat op 

31 oktober 1517 Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel op de deur 

van de slotkerk in Wittenburg spijkerde. Deze gebeurtenis wordt vaak als het begin 

van de reformatie gezien. De werkelijkheid ligt wat genuanceerder. Luther stond in 

een lange traditie. Al voor hem waren er bewegingen geweest van mensen die het 

geestelijk leven van kerk en maatschappij wilden vernieuwen (bijvoorbeeld Johannes 

Hus en Geert Groote).Bovendien wilde Luther geen nieuwe kerk stichten, maar de 

kerk van binnenuit hervormen. De eenheid van de moederkerk was hem lief. Reden 

voor ons om 500 jaar reformatie niet te vieren als het begin van een nieuwe kerk, 

maar als een moment in een proces van voortgaande vernieuwing dat nu eenmaal bij 

kerk-zijn hoort. En om dit feest niet alleen te vieren, maar samen met onze 

buurkerken in Zeist. 

 

Wij willen in 2017 maandelijks op een vaste zaterdagavond (van 19.00 – 20.00 uur) 

een vesperdienst houden die is gewijd aan een thema van de reformatie. Het tijdstip 

is gekozen om ook anderen dan onze vaste bezoekers in de gelegenheid te stellen 

aanwezig te kunnen zijn, zonder dat wij andere gemeentes op de zondagmorgen in 

de wielen rijden. In onze kapel is er dan de zondag volgend op deze zaterdagdienst 

geen dienst. 

 

Er wordt ongetwijfeld in eigen kring ook sceptisch gereageerd op deze opzet. Bedenk 

dan dat Luther zelf een proces van voortgaande vernieuwing heeft ingezet. Wij 

plaatsen ons als lutheranen graag in deze traditie en hopen die ook met anderen te 

vieren. Het programma is voor 2017 al geheel ingevuld. 

 

Tenslotte 

Meer informatie over de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de activiteiten in de 

Lutherkapel kunt u vinden in het kerkblad 'Opgang' en op de website van de ELG, 

www.lutherkapel.nl. Hier ook aandacht voor ons diaconaal project 2016. Het betreft 

het project van het CINI, waarmee we meehelpen om 270 meisjes uit India binnen 

het onderwijssysteem te houden en hen zo een stabiele toekomst te bezorgen.  

 

Wij hopen u bij een van onze activiteiten of bij de wekelijkse dienst op zondagmorgen 

te mogen begroeten. U bent van harte welkom. 

 

Herman Hamers 


