
Rond de vieringen 

Op zondag 4 oktober zal in de Lutherkapel een burendienst gehouden worden rond 

Franciscus van Assisi. Voorganger is ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen, organist 

dhr. E.M. Vliem en Saartje Schrage levert een muzikale bijdrage op de blokfluit.  

 

Leven en geloven van Franciscus zijn ook vandaag de dag nog zeer de moeite 

waard om bij stil te staan. En dat niet alleen vanwege de mooie kerken en 

schitterende fresco’s die tot op heden getuigen van wat Franciscus heeft betekend 

voor mensen in vroeger tijden. De persoon Franciscus spreekt ons aan door de 

manier waarop hij omging met de vragen en problemen van zijn tijd, de boodschap 

die hij had voor zijn tijdgenoten. En misschien ook wel voor mensen anno 2015.   

mw. ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen 

 

De collecte is op 4 oktober bestemd voor Israëlzondag. Deze zondag geven we als 

Protestantse Kerk, meer nog dan anders, uiting aan onze roeping om gestalte te 

geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De Protestantse 

Kerk ondersteunt organisaties die het gesprek tussen joden en christenen 

bevorderen, zoals OJEC, het Overlegorgaan Joden en Christenen. 

Vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen, en enkele 

joodse instellingen, komen in OJEC bijeen om van elkaar te leren en om te spreken 

over zaken van wederzijds belang. En dat is heel zinvol in een tijd waarin de Joodse 

gemeenschap telkens opgeschrikt wordt, zoals na de aanslagen in Parijs. Naast de 

steun aan OJEC, organiseert Kerk en Israël ontmoetingsdagen, reikt materialen aan 

gemeenten aan en steunt in Israël de internationale christelijke gemeenschap Nes 

Ammim die gericht is op dialoog. 

 

 

Zondag 11 oktober vieren we het Heilig Avondmaal. Ds. H.K. Zijlstra uit Creil gaat 

ons daarin voor, organist is dhr. E. Fredriks. De collecte is bestemd voor de diaconie.  

De lezingen uit het Evangelisch-Luthers Dienstboek zijn de volgende: Uit de profeten 

Ezechiël 18:1-19(24), uit het Epistel Efeziërs 6:10-17 en uit het Evangelie Johannes 

4:47-54. ‘Zo vader, zo zoon’. ‘Zo moeder zo dochter’. Kinderen van NSB-ers ervaren 

de ellende hiervan. Bij de profeet Ezechiël komen we ook zo’n soort spreekwoord 

tegen: ‘Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden’. De 

profeet is furieus tegen deze manier van denken. Met pakkende beelden maakt hij 

dat duidelijk. Evenzeer tot de verbeelding spreekt ook het gedeelte uit het epistel. Dit 

om duidelijk te maken dat we door het geloof in God bevrijde mensen zijn. In het 

Evangelie laat Jezus zien dat Gods bevrijding alle menselijke grenzen doorbreekt. 

Graag tot zondag 11 oktober. Uw gastpredikant,  

ds. H.K. Zijlstra 

 

In memoriam 

Op donderdag 17 september overleed ons gemeentelid mevrouw Victorina 

Desplanque. Op 31 december 1927 werden zij en haar tweelingzus Julia geboren in 



Utrecht. Hun hele leven bleven zijn onafscheidelijk. Het overlijden van Julia in 2010 

was een grote klap voor mw. Desplanque. Sinds zij in 2012 werd getroffen door een 

hersenbloeding woonde ze in Vila Regina in Doorn. Daar is zij op 17 september in 

alle rust overleden. 

 

Woensdag 23 september vond de afscheidsdienst plaats in de aula van 

begraafplaats Den en Rust in Bilthoven. Aansluitend volgde de bijzetting in het 

familiegraf.   

 

Wij wensen de nabestaanden Gods steun en nabijheid toe in de komende periode. 

Carola van Zanten 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van de altaartafel gingen op 13 september naar de buren van de 

Lutherkapel. 

 

Leerhuis 

Donderdag 15 oktober is er weer een leerhuis. Anders dan aangekondigd in de 

Forumgids zal ds. Els van der Wal deze bijeenkomst leiden. We vervolgen ons 

gesprek over de joodse feestdagen. Vanaf kwart voor tien staat de koffie klaar en 

rond 11.30 ronden we af. U bent van harte welkom. 

 

Lutherkapel Zeist bestaat 50 jaar 

Op zondag 29 november a.s. viert de ELG Zeist dat de gemeente 50 jaar geleden de 

Lutherkapel betrok aan de Woudenbergseweg in Zeist. De gemeente doet dit met 

een feestelijke dienst geleid door ds. Neven, één van onze oud-predikanten, en met 

een receptie na afloop. De kerkenraad wil deze bijeenkomst het karakter van een 

reünie geven. 

 

Wij zouden het fijn vinden als zoveel mogelijk oud-leden, die zijn verhuisd of 

anderszins uit ons zicht zijn verdwenen, naar deze bijeenkomst toe zouden willen 

komen. We weten echter niet alle adressen, zodat we hen niet allemaal persoonlijk 

kunnen uitnodigen. 

 

Hierbij willen wij mensen die hiervoor belangstelling hebben oproepen zich op te 

geven bij de secretaris van de kerkenraad (Louise de Colignyplein 26, 3708 CS Zeist 

of herman.hamers@hetnet.nl). U ontvangt dan te zijner tijd een officiële uitnodiging 

met een programma. 

 

Onderhoud Lutherkapel 

Om de kapel in goede staat te houden is regelmatig onderhoud gewenst. Binnenkort 

worden er de nodige werkzaamheden verricht. De door de brandweer verplichte 

noodverlichting dient weer op peil gebracht te worden. Er is lekkage geconstateerd in 

één van de benedenruimtes, dit zal moeten worden hersteld. Verder moet de kapel 



aan de buitenkant geschilderd worden. Binnenkort zal hiervoor opdracht worden 

gegeven. We hebben hiervoor drie offertes ontvangen. Wij houden u op de hoogte 

van alle werkzaamheden. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 18 september ontvingen wij € 18.403 op 

rekeningnummer NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er giften binnen van mw. E.J. v. B te Z. 

van € 10, dhr. L.IJ. S. te Z. van € 15, dhr. L.S. te Z. van € 50 en mw. J.J. v.,N. 

– L. te Z. van € 40 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van 

Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 18 september € 982 op. Het 

betreft een project van de Stichting Anak-Anak Lombok Timur in Indonesië. 

Giften voor het project  zijn welkom 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 


