
Rond de vieringen 

Op zondag 1 november gaat dr. J. Verburg uit Doorn voor in een dienst waarin wij 

het Heilig Avondmaal vieren. Organist is dhr. D.H. Andel, de collecte is bestemd voor 

de ondersteuning van het werk van Kerk in Actie. In Thailand is slechts 1% van de 

bevolking christen. De meeste christenen zijn lid van Church of Christ. Deze 

presbyteriaanse kerk bestaat zo’n 150 jaar en heeft een goede naam opgebouwd. 

De kerk heeft veel scholen en ziekenhuizen opgericht.  

 

Predikanten voor de Church of Christ worden o.a. opgeleid aan de Theologische 

Faculteit McGilvary. Deze faculteit is een van de twee christelijke universiteiten in het 

land en biedt ook een Engelstalige  masteropleiding aan. Veel studenten uit de 

buurlanden komen naar McGilvary, maar hebben beperkte financiële middelen. Kerk 

in Actie stelt beurzen beschikbaar voor aspirant-predikanten uit de buurlanden die 

aan McGilvary willen studeren. In 2015 wil Kerk in Actie aan vijf studenten die kans 

geven! 

 

Deze zondag herdenken we de hervorming. Niet in de sfeer van ‘Hup Holland Hup’, 

maar met de pijn in ons hart om de breuk, die Luther zeker niet gewild heeft. Dat 

neemt niet weg, dat dit gebeuren een  stuk van de kerkgeschiedenis heeft bepaald 

en ons niettemin zijn vragen stelt, eenvoudig omdat je elkaar nu eenmaal altijd weer 

tegenkomt en je als christenen het verlangen naar eenheid blijft voelen. 

dr. J. Verburg 

 

Zondag 8 november is drs. J.H. Lotterman onze voorganger, het orgel wordt 

bespeeld door dhr. E. Fredriks. Deze zondag is de eerste zondag die in het teken 

staat van de Voleinding. De lezingen zijn uit Jesaja 48: 1 – 11, 1 Thessalonicenzen 

5: 13 – 18 en Matteüs 24: 15 – 28. Het zondagslied is Lied 748, de Psalmliederen 

Psalm 85 en Psalm 103. De meeste uitleggers gaan ervan uit dat de gebeurtenissen 

die hier beschreven staan de verwoesting van de tempel en Jeruzalem weergeven. 

Maar hoe verschrikkelijk de tekenen ook om ons heen mogen zijn, we worden niet 

opgeroepen om alles te duiden, maar om de Heer te verwachten. Voor diegenen die 

Hem verwachten kan Hij elke dag komen, voor anderen is Hij als een dief in de 

nacht, een bliksemschicht. We mogen ons laten bemoedigen dat alles wat er gebeurt 

uiteindelijk heenleidt naar de terugkomst van de Mensenzoon, met een hemel en 

aarde nieuw, vol vrede, liefde en recht (Psalm 85, Jesaja 48). 

 

In deze dienst zal er afscheid van me worden genomen als kerkelijk werker van de 

ELG Zeist. Ik dank u voor al het geschonken vertrouwen en vriendschap van de 

afgelopen jaren. Veel zegen toegebeden, hartelijke groet,  

drs. J.H. Lotterman 

 

Afscheid Johan Lotterman  



Op 8 november nemen wij afscheid van Johan Lotterman. Hij is één van onze 

pastorale werkers. Sinds 2006 heeft Johan deze functie uitgeoefend, maar nu is het 

moment van pensionering aangebroken. 

 

Wij laten dit moment natuurlijk niet geruisloos passeren. Op zondag 8 november gaat 

Johan voor in de dienst. Traditioneel vieren wij dan Dankdag. Wij doen dit nu niet op 

de gebruikelijke manier, met fruit en andere producten van het land. Wij danken voor 

de tijd dat Johan zijn pastorale werk mocht doen. De opbrengst van de tweede 

collecte in de dienst is, op voorspraak van Johan, voor de Wycliff Bijbelvertalers. 

 

Na de dienst nemen we in de benedenzaal, samen met veel mensen die Johan 

dierbaar zijn, afscheid van hem. Daarbij blikken wij terug op zijn tijd als pastoraal 

werker in ons midden. De aanwezigen kunnen dan persoonlijk afscheid van hem 

nemen tijdens een receptie die tot ca. 13.00 uur duurt. 

 

Het wordt geen afscheid voorgoed. Twee weken later gaat Johan weer voor in de 

laatste dienst van het kerkelijk jaar. 

  

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van de altaartafel gingen op 11 oktober naar mw. W.M. Steinhart die 

herstellende is van een gebroken enkel. Op 18 oktober waren de bloemen voor mej. 

C.M.S.J. van Nooten vanwege haar verjaardag. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 16 oktober ontvingen wij € 19.126 op rekeningnummer 

NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er geen giften binnen op rekeningnummer 

NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot  16 oktober € 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 

 


