
Rond de vieringen 

Zondag 22 februari is drs. J.H. Lotterman onze voorganger, organist is dhr. J. Lijftogt. 

De collecte is bestemd voor de 40dagentijdcollecte, rampenpreventie in Madagaskar. 

Bijna elk jaar treffen cyclonen en overstromingen de oostkust van Madagaskar. In 

tachtig dorpen in de kuststreek werkt de Protestantse Kerk van Madagaskar aan het 

weerbaarder maken van boerenfamilies tegen de gevolgen van deze rampen. Ze 

helpt bij het bouwen van stevige en duurzame bamboehuizen en introduceert 

gewassen die bij droogte of hoog water toch een redelijke oogst geven. Hierdoor 

kunnen deze families er zelf weer bovenop komen als ze getroffen worden door een 

ramp.  

 

Het thema voor de viering is ‘in afhankelijkheid overwinning zien.’ De Here Jezus 

wordt verzocht in de woestijn en voortdurend wordt Hij met woorden uit het Eerste 

Testament bestookt. De tegenstander van God kent de Schriften ook! Maar Jezus 

laat zien dat het niet om de letterlijke aaneenrijging van woorden gaat, maar om het 

doen van wat God zegt. Dat is: Thora – God de eer, tot heil van mensen en 

schepping. Niet de tempeltoren centraal en het wonder van vangende engelen, maar 

God zelf is de schutse in het leven. Geen brood door verandering van stenen, maar 

vertrouwen op Gods goedheid te gelegener tijd. Niet de aanbidding van de macht, 

maar Gods gezag in het leven en door het leven laten spreken, ook al levert dat niet 

altijd gewenst succes op. Overwinning is blijkbaar niet hetzelfde als een trucje om 

Schriftteksten te manipuleren voor eigen gewin, maar om ons aan te sporen om 

vertrouwend te leven. Veertig dagen toetsing, veertig dagen strijd, een woestijntijd 

lang. Maar dan wordt het duidelijk wie God is in de Mens Jezus Christus. Zo toont de 

Heer zijn gezag.  

drs. J.H. Lotterman 

 

Op zondag 1 maart vieren we het Heilig Avondmaal in een dienst waarin voorgaat  

dr. A. van Haarlem. Organist is dhr. J. Lijftogt en de collecte is bestemd voor Kerk in 

Actie, Voorjaarszendingsweek. Centraal staat het bijbelgenootschap van de 

Golfstaten. In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet 

voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen 

voor een betere toekomst. Veel van hen zijn christen en zoeken steun in de 

plaatselijke kerken. Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten, partner van Kerk in 

Actie, heeft de bijbelvertelmethode Simply the Story ontwikkeld. Door deze methode 

lukt het de kerken om taal- en cultuurverschillen te overbruggen. Ze bemoedigen de 

vaak ongeletterde gastarbeiders met een goed verteld bijbelverhaal. In groepen 

praten ze over het verhaal door en passen ze het toe op hun eigen leven. Dit jaar wil 

het Bijbelgenootschap nog 80 voorgangers en gemeenteleden trainen in deze 

methode. 

 

Volgens een oude traditie, daterend uit de vierde eeuw, wordt op de tweede zondag 

van de tijd voor Pasen het verhaal gelezen van de verheerlijking van Jezus op de 

berg, de transfiguratie. Een fascinerend verhaal en tegelijkertijd een verhaal waarvan 



zich moeilijk iets laat zeggen. De gedaanteverandering is een voorteken van de 

opstanding van Christus. En opstanding is een werkelijkheid die voor ons te groot is. 

Zouden wij daarom niet dienen te zwijgen? Zoals dit van de discipelen, die dit 

hebben meegemaakt, gezegd wordt: ‘Zij zwegen en vertelden in die dagen niemand 

iets van hetgeen zij gezien hadden‘ (Lucas 9:36). Maar nu is dit verhaal uitiendelijk 

toch overgeleverd door drie evangelisten behalve  door Johannes, want diens 

evangelie is geheel en al vervuld van de heerlijkheid van Christus. ‘Wij hebben zijn 

heerlijkheid aanschouwd’ (Johannes 1:14). Belangrijker dan het zien is echter het 

horen. ’Hoort naar Hem’, wordt tegen de drie discipelen op de berg gezegd. Dat geldt 

ook voor ons. Van God en Christus is niets te zien, maar des te meer te horen. Wij 

leven van de woorden, die opgeschreven staan. 

dr. A. van Haarlem 

 

Pastoralia 

Dhr. en mw. Schimmel uit Zeist moesten beiden worden opgenomen in Huize 

Valkenbosch. Bidden we voor een goede aanpassing en vrede in deze fase van het 

leven. Denken we ook aan en bidden we voor dhr. F.G. Evelein.  Hij revalideert in 

Sparrenheide te Driebergen. Denken we aan de vele ouderen onder ons die meer en 

meer worden geconfronteerd met beperkingen die een hoge leeftijd met zich mee 

kan brengen. 

 

In memoriam 

Op 22 januari overleed ons gemeentelid dhr J. Veenendaal uit Soesterberg in de 

leeftijd van 95 jaar. Wij wensen zijn familie Gods steun en nabijheid toe in dit verlies. 

 

De kerkenraad ontving ook bericht van het overlijden op 3 februari van emeritus 

predikant mw. ds. Karla Georgina Hage. Zij werd 82 jaar. Ds. Hage heeft lutherse 

gemeenten gediend als (hulp)predikant in Zeist, Leerdam, Utrecht-Noord en 

vervolgens Deventer. Daarna is zij bevestigd als predikant met een bijzondere 

opdracht in het Maarten Lutherhuis in Amsterdam. De begrafenis heeft op 10 februari 

plaatsgevonden. De kerkenraad gedenkt haar in dankbaarheid en wenst de naaste 

familie de troost en nabijheid van de Eeuwige toe. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 1 februari waren de bloemen voor Rutger van Oeveren als dank voor de vocale 

medewerking bij de dienst. Op 8 februari waren de bloemen voor dr. Van Haarlem, 

die zo bereidwillig en flexibel was een uitgevallen plek op het dienstenrooster op 

korte termijn in te vullen.  

 

FOTO 

 

Nieuws van de bezoekgroep 

Drie keer per jaar komt de bezoekgroep van de ELG bij elkaar voor overleg. Samen 

met beide pastoraal werkers verzorgen de vrijwilligers van deze groep het pastoraat 



voor leden van de ELG en organiseren ze de bezorging van kerst- en paasattenties. 

Een hele klus die zij trouw en met aandacht vervullen. Begin februari werden de 

paasattenties ingepakt, en als het goed is hebben oudere gemeenteleden deze 

attentie inmiddels ontvangen. Dat is vroeg, maar met reden, omdat deze keer is 

gekozen voor een kalender voor de veertigdagentijd, de periode van bezinning op 

weg naar Pasen die begint op Aswoensdag. We wensen u een goede 

voorbereidingstijd. Als u belangstelling heeft voor een bezoek, kunt u contact 

opnemen met een van de pastoraal werkers. 

Een hartelijke groet, 

Johan Lotterman 

Carola van Zanten 

 

Burendiensten 

Zondag 1 februari was er weer een burendienst in de Lutherkapel. In de dienst, die 

aansloot bij de nationale Poëzieweek, wisselden poëzie en zang elkaar af. Zanger 

Rutger van Oeveren verleende muzikale medewerking. De volgende burendienst zal 

plaatsvinden op zondag 15 maart. In die dienst staat de ‘Icoon van de 

wondertekenen van Christus’ centraal. Voorganger is Carola van Zanten en pianist 

Wouter Harbers verleent muzikale medewerking. 

 

Het Classicaal Regionaal Overlegorgaan Utrecht heeft onze gemeente een 

garantiesubsidie van € 1.850 voor 2015 toegekend voor het project Burendiensten. 

Op deze wijze kunnen wij extra zorg en aandacht geven aan deze diensten. We zijn 

verheugd over de erkenning en waardering van het Overlegorgaan voor dit initiatief. 

 

Benoeming predikant ELG Woerden 

De ELG Woerden heeft een nieuwe predikant benoemd. Het is ds. Maarten 

Diepenbroek, tot nu toe predikant in de Hervormde Gemeente Burgh Haamstede. 

Inmiddels heeft ds. Diepenbroek de benoeming aanvaard. Het betreft een 

benoeming voor 80%, die financieel mogelijk wordt gemaakt dankzij een 

garantiesubsidie vanuit de PKN. De datum van de bevestigings- en intrededienst 

wordt nog vastgesteld. De kerkenraad van de ELG Zeist wenst de leden van de ELG 

Woerden van harte geluk met deze benoeming. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  8 februari ontvingen wij € 12.375 op rekeningnummer 

NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwam er een gift binnen van dhr. F.L. te Z. van       

€ 20, van mw. V.D. te D. van € 25 en van mw. J. de B. te W. van € 10 op 

rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 2 februari € 50 op. De eerste 

collecte hiervoor is op 15 februari. De diaconie heeft inmiddels een besluit 

genomen over het project van 2015. Het betreft een project van de Stichting 



Anak-Anak Lombok Timur in Indonesië. U las hierover meer in de 

wijkberichten van Opgang 3. Giften zijn welkom 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 

 

 

 


