
Rond de vieringen 

Zondag 13 november gaat voor mw. G. A. Voerman-van Haselen, organist is dhr. E. 

Fredriks. We collecteren deze zondag voor we voor het diaconale werk in Nederland, 

zoals dat van het Interkerkelijke Diaconaal Overleg in Lelystad. Mensen die eenzaam 

zijn, schulden hebben of verslaafd zijn voelen zich vaak alleen staan. Het 

Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad zet zich in voor deze mensen. 

Inloopcentrum Waterwijk is er bijvoorbeeld voor wie op zoek is naar warmte en steun. 

Men kan er terecht voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. 

In inloophuis Open Haven krijgen mensen met verslavingsproblemen voorlichting en 

advies en kunnen ze vier keer per week aanschuiven voor een warme maaltijd. Ook 

is er een voedselbank en schuldhulpverlening voor mensen met financiële 

problemen.  

 

Eeuwigheidszondag 

Zondag 20 november is Eeuwigheidszondag. We herdenken die dag de 

gemeenteleden en betrokkenen die het afgelopen kerkelijk jaar overleden. Dit jaar 

noemen we de namen van 

 

Gerhard Wouters 

Maartje Antonia Manche-Brackmann 

Johanna Hofstee 

 

We noemen hun namen en steken daarbij kaarsen aan. Daarna is er voor alle 

aanwezigen de gelegenheid hun overleden dierbaren te gedenken. Het is een dag 

waarop verdriet en hoop elkaar raken. Voorganger in deze dienst is mw. C.Y. van 

Zanten, het orgel wordt bespeeld door dhr. A.M. Buchener. De collecte is bestemd 

voor de diaconie. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 23 oktober ontving mw. W.J. Femer de bloemen vanwege haar verjaardag. Op 30 

oktober gingen de bloemen naar De Wartburg in Utrecht. 

 

Ontmoetingsmorgen 

Donderdag 17 november is er een ontmoetingsmorgen in de benedenzaal van de 

kapel. We vervolgen onze lezing van het boek Ruth. Vanaf kwart voor tien staat de 

koffie klaar, om tien uur beginnen we en rond 11.30 hopen we de morgen af te 

sluiten. Dit is de laatste ontmoetingsmorgen van dit jaar. De ontmoetingsmorgen van 

15 december vervalt in verband met de adventsbijeenkomst die middag. 

 

Adventsmiddag 

De afgelopen twee jaar waren we als lutheranen te gast bij de adventsbijeenkomst  

van het Witte Kerkje. Om uiteenlopende redenen hebben we er voor gekozen dit jaar 

weer zelf zo’n bijeenkomst te organiseren. Die zal plaatsvinden op donderdagmiddag 

15 december van 15.00 tot 17.00 uur. Er is een kleine liturgie en u kunt genieten van 



een heerlijke high tea en van muziek van violiste Elize van Putten (bekend van 

eerdere adventsbijeenkomsten) en een aantal van haar leerlingen.  

Tot 1 december kunt u zich opgeven voor deze bijeenkomst via de intekenlijst in de 

kapel, of per mail bij Carola van Zanten, cyvanzanten@gmail.com. We hopen op een 

feestelijke bijeenkomst. U bent van harte welkom. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 30 oktober ontvingen wij € 18.222 voor het jaar 2016 

op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG 

Zeist. Een aantal leden heeft de toegezegde bijdrage voor dit jaar nog niet 

voldaan. Wilt u nog eens controleren in hoeverre u al heeft betaald?  

 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 2016 haalden wij tot 30 oktober € 2.586 op. Het 

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

India binnen het onderwijssysteem te houden. Giften voor het project zijn 

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 groet,  

          Herman Hamers 

          Voorzitter 

mailto:cyvanzanten@gmail.com

