
Rond de vieringen 

Zondag 5 maart vieren we het Heilig Avondmaal. Onze voorganger is dr. J. Verburg, 

organist is dhr. D.H. Andel. Het is de eerste zondag van de veertigdagentijd. De 

collecte is bestemd voor Kerk in Actie binnenlands diaconaat. We lezen Genesis 2 en 

3, het tweede scheppingsverhaal (met een andere volgorde dan Genesis 1: 

respectievelijk de mens aan het eind en aan het begin, terwijl elk verhaal zijn eigen 

Godsnaam heeft, respectievelijk God en Here God). Daarbij gaat het ons niet om 

wetenschappelijke beschouwingen (al komen die wel even om de hoek kijken) maar 

om de boodschap van dit verhaal: de nadruk op schuld en dood, waarop het heil van 

Christus met verzoening en opstanding (Goede Vrijdag en Pasen) als een antwoord 

aansluit. 

dr. J. Verburg 

 

Zaterdagavond 11 maart om 19.00 uur gaat pastoor H. Bloem voor in de vesper. Het 

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

Let op: zondag 12 maart is er geen dienst in de Lutherkapel. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 11 februari waren de bloemen voor ds. J.E. Huttenga, die voorging in de 

versperdienst van die dag. Op 19 februari waren de bloemen voor mw. C.Y. van 

Zanten vanwege de geboorte van haar derde kleinkind. 

 

Ontmoetingsmorgen 

Donderdag 16 maart is er weer een ontmoetingsmorgen. We vervolgen de lezing van 

de deuterocanonieke boeken, en verdiepen ons deze morgen in gedeelten van het 

boek Wijsheid van Jezus Sirach. Vanaf 09.45 uur staat de koffie klaar, om 10.00 uur 

beginnen we en rond 11.30 uur ronden we de ochtend af.  

 

Veertig dagen 

Afgelopen woensdag 1 maart was het Aswoensdag; het begin van de 

veertigdagentijd. Het getal veertig is in de bijbel een bijzonder getal. Na de uittocht uit 

Egypte zwerft het volk Israël veertig dagen door de woestijn. Voor het begin van zijn 

openbare optreden verblijft Jezus veertig dagen in eenzaamheid in de woestijn. Het 

getal veertig staat symbool voor een leertijd, een periode om je te bezinnen op je 

leven en ingesleten patronen te doorbreken. Sommige mensen doen dat door veertig 

dagen lang bijvoorbeeld geen vlees te eten, geen alcohol te drinken of geen televisie 

te kijken. Niet om op die manier ‘mee te lijden’ met Jezus. Maar om te ervaren hoe 

bevrijdend het kan zijn als het lukt om (tijdelijk?) een stapje terug te doen op 

bepaalde gebieden.  Een goede veertigdagentijd gewenst. 

Een hartelijke groet, 

Carola van Zanten 

 

Diaconaal Project 2017 



Als diaconaal project voor dit jaar hebben wij gekozen voor het project Bahu Mem 

Bahu (Schouder aan schouder) van het Luthers Genootschap. Er wordt geld 

ingezameld om twee speedboten te kopen voor het werk van de lutherse zending op 

de Batu-eilanden voor de kust van Sumatra in Indonesië. Voor het werk van de 

lutherse kerk aldaar zijn boten nodig voor het vervoer van mensen en goederen 

tussen de eilanden. Een boot kost € 6.000. Het hele Luther-jaar, de herdenking van 

500 jaar reformatie, staat de lutherse kerk op de Batu-eilanden op de voorgrond. In 

een komend nummer van Opgang zult u uitvoeriger worden geïnformeerd over deze 

actie. 

 

Lutherse Schaakdag 

Voor de dertiende keer zal de Lutherse Schaakdag worden gehouden op zaterdag 1 

april 2017 a.s. in het Koetshuis van Kasteel Hoekelum, Edeseweg 124, 6721 KE 

Bennekom. Ontvangst vanaf 10.00 uur, begin om 10.30 uur, einde rond 16.00 uur. 

De dag staat onder auspiciën van de Stichting ‘Vrienden van Hoekelum’. 

Hoofdschotel is als altijd een schaaktoernooi met korte partijen (geen snelschaak) 

waaraan zowel ervaren als minder ervaren schakers en schaaksters met plezier 

kunnen deelnemen. Voorts vertelt Gijs van Breukelen over het maken van 

eindespelstudies. 

 

De deelnemersprijs (incl. lunch, koffie, thee) bedraagt € 25 te voldoen bij aankomst. 

Opgave graag zo snel mogelijk doch uiterlijk 24 maart; het liefst per e-mail bij 

hansmudde@planet.nl.   

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2017 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 19 februari ontvingen wij €  11.581 voor het jaar 2017 

op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG 

Zeist. 

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen weken giften binnen  van 

mw. J.H.M.–v.D. te B. en mw. M.E.E. v.W.–K. te Z. van € 60 op 

rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist.  

 Voor het diaconaal project 2017 haalden wij tot nu toe € 85 op. Het betreft een 

project van het Luthers Genootschap voor de Batu-eilanden in Indonesië. Doel 

is de aankoop van twee boten voor het vervoer van personen en goederen 

tussen de eilanden. 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 


