
Rond de vieringen 

Zondag 22 januari is er een oecumenische viering in de Noorderlichtkerk. Deze 

viering vormt de afsluiting van de Week van Gebed voor de eenheid. Voorgangers 

zijn ds. Roel Bosch van de Noorderlichtgemeente, pastor Henk Bloem namens de 

Emmaüsparochie en broeder Markus Gill namens de Evangelische 

Broedergemeente. De viering begint om 10.00 uur. 

Let op: in de Lutherkapel is deze zondag geen dienst. 

 

Op zondag 29 januari gaat voor dhr. A.W. van der Meer. Organist is dhr. E.M. Vliem.  

Het is de vierde zondag na Epifanie, een dag die ook gevierd kan worden als 

‘Opdracht van onze Heer in de tempel’. De liturgische kleur is wit. We lezen het 

evangelie van Matteüs 8: 23 – 27. Het zondagslied is Lied 352 ‘Jezus, meester aller 

dingen’. De collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. 

 

Studiedag NLVB – 11 maart 

Het zal u niet ontgaan zijn, 500 jaar reformatie.  31 oktober werd de viering van dit 

jubileum gestart met een samenkomst in de oude Lutherse kerk aan het Spui in 

Amsterdam. Overal in Nederland en ook ver daar buiten wordt aandacht besteed aan 

het feit dat Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn stellingen op de deur van de 

slotkapel te Wittenberg spijkerde en daarmee een beweging in gang zette die tot op 

de dag van vandaag door velen beleefd en geleefd wordt.  

 

De NLVB (Nederlandse Lutherse Vrouwenbond) sluit zich hier graag bij aan maar 

niet in de zin van terugkijken en gedenken.  Het uitgangspunt is vooruit, met die 500 

jaar achter ons, de toekomst in. Kan dat zonder nieuwe reformatie? Daarover willen 

zij graag met u en een drietal gastsprekers van gedachten wisselen. 

 

U wordt hartelijk uitgenodigd voor de studiedag op 11 maart 2017 in de Lutherse kerk 

aan de Hamburgerstraat in Utrecht. In de ochtend zullen een drietal sprekers , te 

weten Dr. Sabine Hiebsch, luthers theoloog, Drs. Rinus van Warven, predikant ELG 

Kampen en ds. Diederiek van Loo, predikant ELG Amersfoort, door middel van een 

forumgesprek het onderwerp inleiden.  

 

Het tijdschema is als volgt : 

9.45  aankomst, inschrijving en koffie 

10.15  welkom en zingen van een morgenlied 

10.30  forumgesprek 

12.25  korte toelichting op de workshops  en gelegenheid tot inschrijving 

12.30   lunch 

13.30  workshops (gesprek, labyrint, dans) 

 

We sluiten af met een slotviering waarin we de vruchten van de dag samen brengen. 

De studiedag vindt plaats op zaterdag 11 maart van 10.00-16.00 uur in de lutherse 

kerk aan  de Hamburgerstraat te Utrecht. De kosten bedragen € 15. Voor koffie en 



thee wordt gezorgd, wel dient u zelf een lunchpakket mee te nemen. U kunt zich tot 

uiterlijk 7 maart opgeven bij Fannie Hafkamp, Oppenswolle 10a, 8325 PN te 

Vollenhove, email  fannekee60@hotmail.com.  

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 1 januari waren de bloemen voor dhr. Kaatman vanwege zijn verjaardag. De 

bloemen van 7 januari waren voor dhr. B. Lamb. Hij bespeelde op die dag voor het 

eerst het orgel in de Lutherkapel.  

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 7 januari ontvingen wij €  1.113 voor het jaar 2017 op 

rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist. 

Dit nog voordat de actie Kerkbalans van start is gegaan.  

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen weken geen giften binnen  

op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist.  

 Voor het diaconaal project 2017 haalden wij tot nu toe € 38 op. Welk project 

dit jaar gesteund wordt is nog niet bepaald. 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 


