
Rond de vieringen 

Zondag 19 februari, zondag sexagesima gaat mw. C.Y. van Zanten voor in de dienst. 

Het orgel wordt bespeeld door dhr. E.M. Vliem, de collecte is bestemd voor de 

diaconie. De evangelielezing uit Lucas 8 is de bekende gelijkenis van de zaaier, die 

Jezus zelf uitlegt aan zijn leerlingen, maar die toch zo raadselachtig blijft. Want 

waarom gaat die zaaier zo schijnbaar onzorgvuldig om met het kostbare zaad? Over 

die vraag willen we deze ochtend nadenken. 

Carola van Zanten 

 

Zondag 26 februari, zondag quinquagesima, is ds. A. Wijting onze voorganger, het 

orgel wordt bespeeld door dhr. D.H. Andel. De collecte is bestemd voor het 

onderhoudsfonds. In de evangelielezing van deze zondag, Lucas 18,31-43, horen we 

dat Jezus met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem gaat, wetend wat hen te 

wachten staat. Hij spreekt er met hen over, maar zij bevatten het niet. Ook wij gaan 

Passie en Pasen vieren. Begrijpen wij de betekenis van Jezus’ dood en opstanding? 

Onze gedachten lopen stuk, wanneer we het lijden van de rechtvaardige proberen te 

begrijpen, ook wanneer we horen dat die lijdensweg de weg naar het leven is. Dat 

staat haaks op wat wij iedere dag waarnemen. 

ds. A. Wijting 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 29 januari waren de bloemen voor mw. M.E. Nederhand vanwege haar 

verjaardag. Op 5 februari waren de bloemen voor mw. M.I. Bekker eveneens 

vanwege haar verjaardag. 

 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2017 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 5 februari ontvingen wij €  5.0551 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 


