
Rond de vieringen 

Zondag 13 maart, zondag ‘Judica’, ‘Doe mij recht’ gaat voor mw. dr. S. Hiebsch, 

organist is dhr. D.H. Andel. De collecte is bestemd voor Kerk in Actie, binnenlands 

diaconaat: een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam. In het stadsdeel 

Amsterdam Zuidoost wonen zo’n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. De helft 

van hen zijn eerste generatie allochtonen. Alle problemen die bekend zijn in 

multiculturele achterstandswijken komen hier voor. Er zijn veel migranten die de 

Nederlandse taal niet spreken en mensen die verdwalen tussen instanties. 

Daarnaast is er armoede en uitval op scholen. Sinds september 2010 staat midden in 

de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap verder’. Het centrum wordt 

gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost. ‘Stap verder’ heeft een 

spreekuur, verwijst mensen door naar instanties, biedt taallessen en heeft een ouder-

kind-project. Maar vooral is het centrum een plek midden in de wijk waar de kerken 

diaconaal present zijn in de samenleving.  

 

Zondag 20 maart, Palmzondag, is ds. C.P. Bouwman onze voorganger, organist is 

dhr. A.M. Buchener. De collecte is bestemd voor Kerk in Actie: een beter inkomen 

voor Ghanese boerinnen. Het klimaat verandert. Dat merken we ook in Nederland, 

bijvoorbeeld aan hevige stormen of zware regenbuien. Maar echt last hebben wij er 

nog niet van. In een land als Ghana is dat anders, vooral in het noorden. Door de 

extreme droogte wordt het steeds moeilijker om voedsel te verbouwen. De vrouwen 

verzamelen daarom kariténoten. Ze maken er boter van om te verkopen op de markt. 

De kerk van Ghana helpt de vrouwen daarbij. De landbouworganisatie van deze kerk 

geeft trainingen, leert nieuwe methodes aan om de noten te verwerken en zorgt voor 

kleine fabriekjes waar ze de boter kunnen maken. Kerk in Actie ondersteunt de kerk 

van Ghana bij hun werk. 

 

‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’. Waartoe dat leidt? Hij 

heeft zich vernederd; God heeft Hem hoog verheven. (Filippenzen 2: 5-11) Dezelfde 

dubbelheid zien we bij de intocht (Johannes 12: 12-24). Grieken vragen wie  Jezus  

is: de Mensenzoon die tot majesteit wordt verheven èn de graankorrel die in de 

aarde valt en sterft. Wordt zulke gezindheid gevraagd? Gebruiken we niet  te grote 

woorden als wij spreken over ‘navolging’ van Jezus? Of is die gezindheid getekend in 

de oproep te leven, te geloven en te doen bij wat God ons heden geeft (Exodus 15: 

27–16:7). Daar hoort zelfverloochening bij, en betrokkenheid op armen en verdrukten 

(Gezang 121) en gerichtheid op Hem: Gezegend Hij die komt. 

ds. C.P. Bouman 

 

Witte Donderdag, 24 maart, is de dag van aandachtig leven. Aandacht hebben voor. 

De Israëlieten moesten met aandacht een maaltijd bereiden en die met elkaar eten. 

Eten met de gedachte erbij dat ze op weg moesten gaan. De mensen in Korinthe 

kregen het verwijt dat ze niet met aandacht aten. Dat ze alleen maar aandacht voor 

zichzelf hadden en niet voor anderen. En Jezus laat de aandacht voor zijn leerlingen 

blijken door hen heel persoonlijk te benaderen. En Hij vraagt hen of ze begrijpen dat 



het noodzakelijk is aandacht te hebben voor je medemens. En in de maaltijd die zij 

vierden en die wij vieren kijken wij elkaar ook aandachtig aan en wensen elkaar Gods 

vrede. De dienst begint om 19.30 uur. 

 

Goede Vrijdag, 25 maart, is de dag van het grootste offer dat ooit gebracht is. Een 

dag om stil te worden. Een dag om nooit te vergeten. Een dag om elkaar aan te 

kijken en je af te vragen: ‘Wat zou ik toen gedaan hebben?’. Een zwaard pakken? 

Zeggen dat jij er niet bij hoort? Meeschreeuwen met een lawaaiige minderheid, die 

daardoor lijkt de stem van de meerderheid te hebben? Gelaten afwachten? Treuren? 

Met aandacht zijn lichaam onderbrengen? Blijven geloven in zijn macht? In het feit 

dat zijn missie nog niet afgelopen is? De dag eindigen met een vraagteken of met 

een uitroepteken? De dienst begint om 15.00 uur. 

 

Pasen, zondag 27 maart, is de dag der dagen. De dag waarop dode beenderen weer 

tot mensen mogen worden. De dag waarop je opnieuw mag beginnen en feestvieren. 

De dag waarop datgene wat niet mogelijk leek toch mogelijk is geworden. Het vieren 

van het einde omdat er een nieuw begin is. Het aan iedereen vertellen dat het waar 

is. Dat God zijn mensen niet aan hun lot overlaat maar hen onder de hoede stelt van 

De Getrouwe Getuige, die je persoonlijk mag ontmoeten. Je hoeft daarvoor niet naar 

Galilea te gaan te gaan, want als je er biddend om vraagt is Hij je nabij. De dienst 

begint om 10.00 uur. 

ds. J. Wiegers 

 

In de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen gaat voor ds. J. 

Wiegers uit Olst, organist is dhr. D.H. Andel. De collecte is op Witte Donderdag 

bestemd voor de diaconie. Op eerste Paasdag is de collecte bestemd voor het 

Jeugdwerk van de PKN.  

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van de altaartafel gingen op 14 februari naar de heer J. Bout, die bereid 

was op korte termijn de ziek geworden organist te vervangen. Op 21 februari waren 

de bloemen voor mw. K. van Leussen en dhr. H. Schaalen van de Stichting Anak-

Anak Lombok Timur, die een presentatie gaven over de besteding van de opbrengst 

van ons diaconaal project 2015. Op 28 februari waren de bloemen voor mw. J.H. 

Moens-van Drongelen vanwege het feit dat zij een nieuwe woning heeft betrokken. 

 

FOTO 

 

Afscheid ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen 

In Bergen op Zoom heeft ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen, een van onze vaste 

gastvoorgangers, in een druk bezochte dienst afscheid genomen van de 

Evangelisch-Lutherse Gemeente Brabant. Vooraf aan de dienst vond de overdracht 

plaats van het Rogierorgel aan de Gertrudis Cultuur  stichting. Na een toespraak van 



een der kerkenraadsleden werd de officiële overdracht getekend. Hierna begon de 

dienst waarin ook het Rogierorgel werd bespeeld.  

Ds. Tempelaar ging voor in de dienst en er werd meegewerkt door het R.K. koor 

Hortus Musicus Religiosus. Tijdens de dienst werd het Avondmaal gevierd. Ook 

maakte ds. Tempelaar  bekend wie haar gaat opvolgen in Bergen op Zoom en wel 

ds. M. Schulz uit Eindhoven en huidig predikante in Breda. Na de viering waren er 

diverse sprekers en werden cadeaus aangeboden. Hierna was er gelegenheid tot 

afscheid nemen en kon men een drankje en hapje genieten. De ELG Zeist werd door 

een aantal leden vertegenwoordigd. 

Reinie Groothoff 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  26 februari ontvingen wij € 7.581 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. N. te Z. van 

€ 25 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG 

Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot 28 februari € 652 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 


