
Rond de vieringen 

Op zondag 25 januari is drs. J.H. Lotterman onze voorganger, organist is dhr. E.M. 

Vliem. Twee mensen worden genezen: iemand met huidvraat en de knecht van een 

Romeinse legerofficier. Onrein vanwege de onreinheidswetgeving, Jezus draait het 

om: Hij raakt aan, Hij geneest, Hij handelt ongeacht afkomst, geaardheid of status. 

Wij mogen ons afhankelijk weten van Hem die zichzelf overgaf vanwege en voor ons. 

Bijzonder, maar wel volgens wet en profeten! Ook Jesaja heeft het over 

‘volkerenwereld’ en Thora spreekt er ook over. In gehoorzaamheid aan de Heer leren 

we onze grenzen te doorbreken. Het gaat om Gods koningschap: daarom zingen we 

Psalm 97 en Psalm 67. We lezen Jesaja 25: 6 – 9, Romeinen 12: 16 – 21, Matteüs 8: 

1 – 13. Ons zondagslied is Lied 840. Ieder die zoekt wordt gevonden en vindt wie Hij 

is. Het is belangrijk dat we zo voor elkaar bidden en ons openstellen voor Hem die 

ons wil aanspreken met wie Hij is. Gezegende viering toegewenst. 

drs. J.H. Lotterman 

 

De collecte is deze zondag bestemd voor catechese en educatie. Leren geloven kan 

betekenen: iemand helpen om weer vertrouwen te krijgen. Maar het is niet altijd 

gemakkelijk om jongeren, die in de put zitten of die vragen over het geloof hebben, 

aan te spreken en hen te helpen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, 

geeft trainingen en ontwikkelt materialen om jeugdwerkers te ondersteunen in het 

contact leggen met deze jongeren. Daarmee krijgen zij handvatten om jongeren, die 

met vragen rondlopen, te benaderen en naast hen te gaan staan. Met de opbrengst 

van de collecte Catechese en Educatie wordt het toerustingswerk van JOP 

ondersteund, zodat meer jongerenwerkers gevoed worden met goede informatie, 

voorlichting en training. Want alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat geloven 

ook betekent: naast jongeren staan! 

 

 

 

Zondag 1 februari is er een burendienst in de Lutherkapel. In aansluiting bij de 

landelijk poëzieweek is het een poëziedienst, met als thema ‘Met zingen is de liefde 

begonnen’. We vieren deze dag de eredienst met veel poëzie en zang.   Zo gaan we 

op een andere manier luisteren naar de boodschap van de bijbel. We hopen dat we 

door deze insteek de schoonheid en kracht van woorden van en over God  als nieuw 

ervaren en dat dit ons helpt tot rust te komen, onszelf als mensen te hervinden en 

weer sterk te worden en vol goede hoop.  

 

Voorganger in deze dienst is ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen. Muzikale 

medewerking wordt verleend door organist Edwin Fredriks en zanger Rutger van 

Oeveren. Rutger studeert aan het Conservatorium van Amsterdam bij Xenia Meijer 

en Maarten Koningsberger. Verder volgde hij masterclasses, o.a. bij Peter Kooij en 

Margreet Honig. Hij trad  op met vocaal ensemble Marcantus uit Houten, 

kamerorkest Sjosjanim en het koor en orkest van de Domcantorij Utrecht. Daarnaast 

vormt hij geregeld een liedduo met Wouter Harbers. 



De collecte is deze zondag bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat. In het 

noordoosten van Cambodja wonen veel inheemse volken. Volken waarmee de 

regering en grote investeerders geen rekening houden. Door illegale houtkap en 

inbeslagname van grond dreigt de bevolking haar natuurlijke rijkdommen en cultuur 

te verliezen . De organisatie NTFP (Non-Timber Forest Products), partner van Kerk 

in Actie, ondersteunt de bevolking. Ze reikt hen de kennis en vaardigheden aan om 

op te komen voor hun rechten en om blijvend in hun levensonderhoud te 

voorzienmet de productie van cashewnoten. NTFP leert de bevolking hoe ze deze 

noten moeten verbouwen en helpt hen bij het branden, verpakken en op de markt 

brengen. Inmiddels zijn in 5 dorpen al 125 boeren getraind. Met de opbrengst kan 

Kerk in Actie NTFP steunen om meer boeren te trainen in de productie van 

cashewnoten. 

 

We hopen op een bijzondere dienst waar we weer veel gasten mogen verwelkomen. 

Na de dienst is er gelegenheid na te praten bij de koffie in de benedenzaal van de 

kapel. U bent van harte welkom! 

 

Pastoralia 

Dhr. F.G. Evelein uit Driebergen brak zijn heup bij een val. Op het moment van 

schrijven verblijft hij nog in het ziekenhuis. Er wordt gezocht naar een plek in een 

verpleeghuis waar hij kan revalideren. Een flinke tegenvaller voor hem en zijn vrouw, 

dat na zijn gebroken heup en gebroken enkel begin 2014, ook 2015 begint met 

tegenslag. Er zijn meer gemeenteleden die het moeilijk hebben, door het recente 

overlijden van een geliefde, door zorgen om leven dat steeds kwetsbaarder wordt 

door ziekte of ouderdom. We wensen hen allen de ervaring van Gods liefdevolle 

nabijheid. En we hopen dat er mensen zijn die naar hen omkijken. Een kaartje, een 

telefoontje of een bezoekje kunnen veel voor mensen betekenen. 

 

Een hartelijke groet, 

Carola van Zanten 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 4 januari waren de bloemen voor dhr. en mevr. Moens ter bemoediging bij ziekte.  

Op 11 januari waren de bloemen voor dhr. en mevr. Evelein ter ondersteuning bij 

revalidatie na een operatie.    

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  11 januari ontvingen wij € 1.248 op rekeningnummer 

NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist. Deze giften voor 

2015 ontvingen wij nog voor de actie Kerkbalans van start was gegaan. 

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er giften binnen van dhr. J.H.J.L. te U. van 

€ 50 en dhr. L.F.J. te Z.  van € 40 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 

29 van Lutherkapel ELG Zeist. 



 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij nog niets op. Binnenkort besluit 

de diaconie wat het project voor 2015 zal worden. Giften 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 

 

 
 

http://www.lutherkapel.nl/

