
Rond de vieringen 

Zondag 7 februari is mw.ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen onze voorganger. We 

vieren deze zondag het Heilig Avondmaal. Organist is dhr. A.M. Buchener, de  

collecte is bestemd voor Kerk in Actie/Werelddiaconaat. Partnerorganisatie Trukajaya 

op Centraal Java, Indonesië, werkt met succes aan de verbetering van de 

voedselsituatie op het platteland. De landbouwmethodes zijn sterk verouderd en veel 

gezinnen eten zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in 

Actie helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya vrouwen en jongeren om via 

duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te 

verbeteren. In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van 

moestuinen en waterreservoirs. Via trainingen leert men betere landbouwtechnieken 

toe te passen en de lokale gewassen met meer variatie te gebruiken. De collecte is 

bestemd voor het werk van Trukajaya en voor ander werelddiaconale projecten van 

Kerk in Actie. 

 

Zondag 14 februari, zondag Invocavit – Roept Hij mij aan – gaat  voor ds. G.A. 

Voerman-van Haselen. Het is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Organist is 

dhr. E. Fredriks, de collecte is bestemd voor Kerk in Actie. Het thema van de 

veertigdagentijdcampagne is ‘Ik ga’. En dat doen de leden van een tweetal kerken in 

Oekraïne. Ze zetten een stap naar verwaarloosde en straatarme kinderen die bij hen 

in de buurt wonen. Ze vangen hen op in hun eigen kerkgebouw, geven hen een 

warme maaltijd, helpen bij het huiswerk en spelen en knutselen met hen. Dit is 

helaas hard nodig. In Oekraïne wordt de armoede steeds groter en dat heeft grote 

gevolgen voor de kinderen. Hun ouders zijn werkloos of ze verdienen te weinig om 

hun gezin te kunnen onderhouden. Ze vertrekken naar de stad of het buitenland om 

werk te zoeken en laten hun kinderen over aan de zorg van oma. Sommigen raken in 

hun wanhoop verslaafd aan alcohol en drugs. Met hulp van professionele 

medewerkers van Youth for Christ worden straatarme kinderen uit de regio 

opgevangen en verzorgd.  Dat gebeurt in dagopvangcentra na schooltijd, maar een 

van de kerken heeft ook een opvanghuis waar kinderen die thuis niet veilig zijn, 

permanent wonen tot ze op eigen benen kunnen staan. 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van de altaartafel gingen op 24 januari naar mw. C.Y. van Zanten in 

verband met haar bevestiging als ouderling met een bijzondere opdracht.    

 

Leerhuis 

Donderdag 18 februari is er weer een leerhuisbijeenkomst. Ds. Els van der Wal zal 

dan de bespreking van de joodse feestdagen voortzetten. Om 10.00 uur staat de 

koffie klaar, rond 11.30 uur hopen we het gesprek af te ronden. We komen bij elkaar 

in de benedenzaal van de kapel. 

 

Lutherse schaakdag 2016 op Hoekelum 



Zaterdag 12 maart a.s. zal voor de twaalfde keer de Lutherse Schaakdag worden 

gehouden in het Koetshuis van Kasteel Hoekelum, Edeseweg 124 in Bennekom.  

Ontvangst vanaf 10.00 uur, begin om 10.30 uur, einde rond 16.00 uur. De dag staat 

opnieuw onder auspiciën van de Vereniging ‘Vrienden van Hoekelum’. Hoofdschotel 

is als altijd een schaaktoernooi met korte partijen (geen snelschaak) waaraan zowel 

ervaren als minder ervaren schakers en schaaksters met plezier kunnen deelnemen.  

Voorts vertelt Eric Braun over zijn ‘Ervaringen met een schaakbureau’.  

 

De deelnemersprijs (inclusief koffie, thee, borrel en lunch) bedraagt net als vorig jaar 

€ 25, te voldoen bij aankomst. De lunch vindt in het Kasteel plaats. Opgave liefst zo 

snel mogelijk (het aantal plaatsen is beperkt) doch uiterlijk 5 maart het liefst per e-

mail bij Hans Mudde, Thomas Jeffersonlaan 48, 2285 BB Rijswijk, tel. 070 365 97 38, 

e-mail: hansmudde@planet.nl. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  24 januari ontvingen wij € 4.843 voor het jaar 2016 op 

rekeningnummer NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwam er een gift binnen van mw. J. de B. – T. te 

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

 Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot 12 januari € 928 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 


