
Rond de vieringen 

Zondag 5 februari vieren wij het Heilig Avondmaal in een dienst waarin voorgaat 

onze consulent, drs. D. Bohlken. Organist is dhr. E. Fredriks, de collecte is bestemd 

voor Kerk in Actie Werelddiaconaat. Wij lezen deze dienst uit Matteüs 4, 12-17. Na 

de donkere dagen begint er langzaamaan steeds meer licht te komen. In deze dienst 

kijken wij nog een keer terug naar de tijd voor kerst en gaan dan vanuit het licht met 

Jezus op weg - een bijzondere weg. Niet volgens de verwachting van velen. En ook 

niet bepaald gemakkelijk. Het blijft een zoektocht in het duister. Samen met ons mee 

gaat God zijn licht de wereld in brengen. In Matteüs wordt een bijzonder verhaal 

verteld - met belangrijke details, waarvan wij enkele gaan ontdekken. 

drs. D. Bohlken 

 

Zaterdag 11 februari om 19.00 uur is er een vesper in de Lutherkapel. Voorganger is 

ds. J.E. Huttenga, het orgel wordt bespeeld door dhr. B. Lamb. De collecte is 

bestemd voor het diaconaal project. Het lutherse lied van deze maand is Lied 721 uit 

het Nieuwe Liedboek, ‘Houd ons bijeen, God, rond uw woord’. 

 

Let op: zaterdag 12 februari is er in de Lutherkapel geen dienst! 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 15 januari waren de bloemen voor ds. A. van Haarlem die bereid was op korte 

termijn de dienst van die zondag over te nemen na een afzegging.  

 

Leerhuis 

Donderdag 16 februari is er weer een ontmoetingsmorgen in de Lutherkapel. Nu we 

de lezing van het boek Ruth hebben afgerond willen we ons gaan verdiepen in het 

boek ‘Tobit’, een van de deuterocanonieke boeken en voor velen van ons onbekend. 

U bent van harte welkom om met ons mee te lezen. Vanaf 09.45 uur staat de koffie 

klaar, om 10.00 uur beginnen we en rond 11.30 sluiten we de bijeenkomst af. 

Carola van Zanten 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2017 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 22 januari ontvingen wij €  2.273 voor het jaar 2017 op 

rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist. 

 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 


