
Rond de vieringen 

Zondag 21 februari is ds. J. van Amersfoort onze voorganger. Organist is dhr. E. de 

Groot, de collecte is bestemd voor de diaconie. Het is de tweede zondag van de 

veertigdagentijd, zondag ‘Reminiscere’, ‘Gedenk’, naar de antifoon uit de Psalm die 

we zingen bij de intocht, Psalm 25: ‘Denk aan uw barmhartigheid, Heer’. Op deze 

zondag staat in de Lutherkapel het verhaal van de verheerlijking van Jezus op de 

berg centraal, waardoor het begin van zijn lijdensweg gemarkeerd wordt (Matteüs 

17,1-9). De leerlingen van Jezus leren hierdoor dat lijden te zien in het licht van de 

verheerlijking. Uit het Oude Testament lezen we het verhaal dat Mozes de berg op 

gaat om de wet te ontvangen (Exodus 24,12-18).  

J. van Amersfoort 

 

Zondag 28 februari gaat Carola van Zanten voor, organist is dhr. E. de Groot. De 

collecte is bestemd voor het diaconaal project. Het is de derde zondag van de 

veertigdagentijd, zondag ‘Oculi’, ‘Ik houd mijn ogen gericht op de Heer’. We lezen uit 

het evangelie volgens Lucas (11:14-28) waar Jezus ervan wordt beschuldigd 

demonen te kunnen uitdrijven dankzij de hulp van Beëlzebul, een beschuldiging die 

Hij met ijzeren logica weerlegt.  

Carola van Zanten 

 

Op zondag ‘Laetare’, ‘Verheugt U’, zondag 6 maart vieren we het Heilig Avondmaal. 

Voorganger is dr. J. Verburg, het orgel wordt bespeeld door dhr. E. de Groot. De 

collecte is voor de ondersteuning van Noodhulp Kerk in Actie: steun Syrische 

vluchtelingen. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Veel steden liggen in 

puin. Veel ziekenhuizen en scholen zijn dicht. Riolering, watervoorziening en de 

vuilophaaldienst functioneren vaak nauwelijks meer. Door het toenemende geweld 

wordt het werk van internationale hulpverleners steeds moeilijker. Kerk in Actie is er 

dankzij haar kerkelijke netwerk toe in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië 

met hulpverlening bereiken. Dat kan Kerk in Actie doen in samenwerking met de ACT 

Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de 

Wereldraad van Kerken. Samen met de ACT Alliance helpt Kerk in Actie ook 

vluchtelingen in de buurlanden Jordanië en Libanon. 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van de altaartafel gingen op 31 januari naar mw. M.E. Nederhand 

vanwege haar verjaardag. Op 7 februari kreeg mevrouw C.A. van Beurden de 

bloemen voor haar verjaardag. 

 

In Memoriam mw. M.A. Manche-Brackmann 

Op 22 januari overleed op 91-jarige leeftijd Maartje Antonia Manche-Brackmann. 

Gezien haar hoge leeftijd en broze gezondheid was zij niet meer in staat de diensten 

in de kapel te bezoeken. Toch leefde zij mee met de lutherse kerk via ELK en 

Opgang. Ook via de bezoekersgroep was er contact. Voor de kerstdagen ontving zij 

nog het geschenk vanuit de bezoekersgroep namens de kerk. De afscheids-



bijeenkomst heeft op 29 januari plaatsgevonden in Leusden. Wij wensen haar 

dochters en de overige familieleden Gods nabijheid toe in deze periode. 

 

FOTO 

 

Paaskaars maken 

Iedere zondag brandt in de Lutherkapel de paaskaars, als symbool van Gods licht 

dat het donker overwint. Elk jaar wordt met Pasen een nieuwe kaars in gebruik 

genomen. Het licht van Pasen begeleidt ons het hele jaar. Niet alleen in de kerk, 

maar ook thuis kan het branden van een (kleine) paaskaars betekenis krijgen als 

ritueel bij speciale gelegenheden of een moment van bezinning. 

 

Op donderdagmiddag 3 maart 2015 van 14.00 tot 16.00 uur is er de mogelijkheid een  

huispaaskaars te maken in de benedenzaal van de Lutherkapel. Dit doen we door 

een kaars te versieren met was. Dat is niet moeilijk en  voorbeelden en hulp zijn 

aanwezig. Tot 27 februari kunt u zich aanmelden bij Carola van Zanten, 

cyvanzanten@gmail.com, tel. 0318-508854. Na aanmelding ontvangt u informatie 

over de benodigde materialen. 

 

Terugblik diaconaal project 2015 

Het diaconaal project 2015 betrof een project van de Stichting Anak-Anak Lombok 

Timur in Indonesië. Het project was gericht op huisvesting en scholing voor de 

armste groepen daar. Hiervoor werd uiteindelijk een bedrag van € 1.500 door de 

diaconie overgemaakt op de rekening van de stichting. Op 21 februari na de dienst 

zullen twee vertegenwoordigers van de stichting, Henk Schalen en Klaaske van 

Leussen, ons komen vertellen hoe het geld besteed is. 

 

Afscheid van ds. Tempelaar 

Op zondag 28 februari zal mw. ds. S.J.A. (Fia) Tempelaar-van Leeuwen in een 

feestelijke dienst afscheid nemen van haar predikantstaken in de gemeente Bergen 

op Zoom. De afscheidsdienst zal gehouden worden in de Gertrudiskerk in de 

stadskern van Bergen op Zoom (Grote Markt 10). Deze bijeenkomst begint om 15.00 

uur. Na de dienst is er een receptie in de kerk. Mw. Tempelaar gaat regelmatig bij 

ons voor. Bij de afscheidsdienst zullen ook leden van de ELG Zeist aanwezig zijn. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  7 februari ontvingen wij € 6.991 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. M. E. v. W. te Z. 

van € 10 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG 

Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot 7 februari € 589 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 


