
Rond de vieringen 

 

Vijftig jaar Lutherkapel 

Op zondag 29 november a.s. is het feest aan de Woudenbergseweg 38. Want deze 

zondag viert de Evangelisch-Lutherse Gemeente haar 50-jarig jubileum. Een jaar of 

vier heb ik deze kleine kudde van Lutheranen kunnen en mogen dienen. Die periode 

was lang genoeg om de schitterende Lutherkapel goed in me te kunnen opnemen.  

 

Twee dingen in het bijzonder vallen in het oog. Allereerst de buitenkant; de kapel is 

geheel opgetrokken uit donkere, veelal vervormde stenen. Midden jaren zestig was 

de stenenproductie nog niet computergestuurd; de oventemperatuur was niet geheel 

constant, waardoor steeds ook afgekeurde, kromgetrokken stenen vrij kwamen, die 

achteloos werden weggeworpen. Maar niet door de Lutheranen van Zeist; uit al deze 

'waardeloze' stenen – symbool voor alle mensen waar wel een scheur of kras op zit, 

voor allen die door het leven een knauw hebben gekregen en die het in eigen ogen 

niet, of maar moeilijk 'halen' – werd de kapel opgetrokken. Al deze stenen/mensen 

werden een plek waar de lofzang gaande werd gehouden, waar werd gedankt en 

gevierd, tot op de dag van vandaag. Was het ook Jezus zelf niet die zei, tot de 

priesters en schriftgeleerden: ‘Hebt ge nooit gelezen in de Schriften: de steen, die de 

bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden? (…) Daarom Ik 

zeg jullie, dat het Koninkrijk van God van jullie zal weggenomen worden en het zal 

worden gegeven aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt’. (Math.24,42-43).  

 

In de tweede plaats is er binnen, centraal in de kapel, het grote, magnifieke, meer 

dan levensgrote  kruis van ongeverfd hout, dik als een zware steunbalk. Natuurlijk, 

een herinnering aan Christus' lijden, maar vooral toch ook aan de 'theologia crucis' 

van de grote roerganger Maarten Luther. Voor ogen die het willen en kunnen zien – 

en daarvoor moet je advent vieren, omkeren en je zelf innerlijk vrij maken, je reinigen 

– is dit grote kruis geen martelwerktuig meer, maar het bewijs van de overstelpende 

liefde van Christus voor de mensen.  

 

Thuis komen en een Gemeente vormen in kwetsbaarheid, en de royale liefde van 

Christus, zijn in het leven van deze kleine, dappere Gemeente zijn belangrijk 

geworden. Nu vieren we dan het 50-jarig bestaan, met een viering op 1e advent. Een 

aansporing om naast dank en vreugde, ons als mens ook te bezinnen op onze 

persoonlijke leven en onze maatschappelijke taken. We doen dat met de lezingen die 

voor Lutheranen vertrouwd zijn op deze adventszondag: Jesaja 40, over de troost 

voor Sion, omdat de Heer nu echt in aantocht is; Romeinen 13, 11-14a, over dat het 

tijd is nu echt wakker te worden, want het wordt licht; en Mattheüs 21, 1-9, over de 

intocht van Jezus in Jeruzalem. Voorgangers in deze jubileumdienst zijn ds. Dirk 

Neven en Carola van Zanten, m.m.v. Patricia de Bruijn, zang en Eddy Vliem, orgel. 

De collecte is bestemd voor het missionair werk. 

 



Namens de kerkenraad van de Lutherkapel bent u van harte welkom om het feest 

met ons mee te vieren! Na de dienst, vanaf ca. 11.30 uur is er een receptie, die ook 

een reüniekarakter zal krijgen. We hopen dan oud-leden te ontmoeten die wij soms 

door allerlei redenen uit het oog verloren zijn en we hopen leden van andere kerken 

te kunnen begroeten. De bijeenkomst duurt tot circa 13.00 uur. 

ds. D. Neven 

 

Zondag 6 december, de tweede zondag van advent, gaat voor ds. S.J.A. Tempelaar-

van Leeuwen. We vieren die zondag het Heilig Avondmaal. Organist is dhr. A.M. 

Buchener, de collecte is bestemd voor het pastoraat. 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van de altaartafel gingen op 8 november naar mw. J. de Bree – Temme 

ter bemoediging bij medisch onderzoek. Op 15 november waren de bloemen voor 

dhr. L.F. Janssen vanwege zijn verjaardag.  

 

Adventsmorgen in het Witte Kerkje 

Dinsdag 15 december sluiten we ons aan bij de jaarlijkse adventsviering in het Witte 

Kerkje. Er is een korte meditatie door ds. Els van der Wal, gevolgd door een 

diapresentatie door dhr. Loos met als thema ‘Het kind in ons hart’. Daarna is er een 

gezellige lunch. De adventsviering begint om 11.00 uur en wordt om circa 13.30 uur 

afgerond. 

 

U kunt zich aanmelden (vóór 10 december) via de intekenlijst in de kapel of door een 

mailtje te sturen naar Carola van Zanten. Als het vervoer een probleem is, laat het 

dan even weten, dan proberen we iets te regelen. 

 

Afscheid van Johan Lotterman als pastor 

Johan Lotterman heeft op 8 november afscheid genomen als pastoraal werker van 

de Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist. Bij de viering waren veel mensen 

aanwezig, familie, vrienden en vertegenwoordigers uit diverse gemeenten. Uiteraard 

ging Johan zelf voor in de dienst. Wij werden muzikaal begeleid door Edwin Freriks 

als organist en de fluitiste Janneke de Vries. Het was de eerste zondag van de 

Voleinding. Na de dienst werd Johan tijdens de receptie toegesproken door Herman 

Hamers die hem diverse cadeaus overhandigde, en ook de paaskaars van verleden 

jaar. Na de toespraak en het dankwoord van Johan was er koffie en een glas en kon 

ieder Johan en zijn vrouw Janny groeten. Johan Lotterman is dan wel weg als 

pastoraal werker maar hij gaat nog geregeld voor in de Lutherkapel. 

Reinie Groothoff 

 

Dank 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en meeleven bij mijn afscheid van de 

Evangelisch-Lutherse Gemeente hier in Zeist. Het zijn goede jaren geweest waarin 

er veel is gebeurd en ik getuige mocht zijn van Gods werk in mensenlevens. De 



boekenbonnen en andere geschenken zullen zeker goed gebruikt worden. De 

Paaskaars staat al in onze kamer: een prachtige gedachtenis aan de tijd dat ik bij u 

werkzaam mocht zijn, en een prachtig getuigenis van Gods Licht, dat in de 

opstanding van de Heer altijd bij ons is, totdat de Heer terugkeert. 

  

Alvast een heel gezegende Advents – en Kersttijd toegewenst en een gezegend 

2016 in de vrede van de Heer. 

drs. Johan en mw. Janny Lotterman 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 15 november ontvingen wij € 19.550 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  15 november € 1.002 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.  

 Op 8 november was de tweede collecte bestemd voor de Wycliff  

Bijbelvertalers, waarmee Johan Lotterman, onze scheidende pastoraal werker, 

nauw verbonden is. Deze stichting vertaalt de bijbel in talen en dialecten, 

waarin de bijbel nog niet verschenen is. De opbrengst van de collecte was € 

364,80. 

 

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 

          


