
Rond de vieringen 

Op zondag 8 maart gaat voor dr. J. Verburg uit Doorn, organist is dhr. E.A. de Groot. 

De collecte is bestemd voor de diaconie.  

 

Burendienst 

Zondag 15 maart is er een burendienst. Centraal staat de ‘icoon van de 

wondertekenen van Christus‘, een nieuw geschilderde icoon op basis van originele 

Griekse iconen uit de Abdij van Dendermonde in België. De lezing is uit Johannes 

6,1-15. Wat bedoelt Jezus met zijn vraag aan Filippus waar ze brood kunnen kopen 

voor de menigte die zich verzameld heeft bij het Meer van Galilea? Voorganger is 

Carola van Zanten, pianist Wouter Harbers en organist Ton Buchener verlenen 

muzikale medewerking aan de dienst.  

 

De collecte is bestemd voor de veertigdagentijdcollecte: Leven ondanks hiv/aids in 

Zuid-Afrika. Hun leven is een groot gevecht tegen hiv/aids en tegen armoede. Maar 

de mensen in De Vallei van de Duizend Heuvels in de provincie Kwa Zulu Natal 

krijgen volop steun van het Hillcrest Aids Centre, partnerorganisatie van Kerk in 

Actie. Vanuit het centrum wordt zorg verleend aan mensen die ziek zijn. Ze krijgen 

medicijnen en thuiszorg, voorlichting en stervensbegeleiding. Door de ziekte ligt ook 

armoede op de loer. Het Hillcrest Aids Centre helpt daarom ook mensen op weg om 

zelf een inkomen te verdienen. Door bijvoorbeeld van kralen sieraden te maken en te 

verkopen, ontvangen de vrouwen extra inkomen.  
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Leerhuis 

Iconen zijn onlosmakelijk verbonden met de spiritualiteit van het Oosters-Orthodoxe 

christendom, maar ze wekken ook bij ons in het westen steeds meer belangstelling. 

Hun ingetogen schoonheid en hun diepe boodschap raken de harten van velen. 

Iconen zijn dan ook geen kunstwerken in de gangbare zin van het woord. Het zijn 

zichtbare vormen van een artistieke en fascinerende geloofsuiting. We kijken deze 

ochtend nader naar de icoon die centraal staat in de burendienst van 15 maart, de  

icoon van de  wondertekenen van Christus. De leerhuisochtend vindt plaats op 

donderdag 19 maart in de benedenzaal van de Lutherkapel en begint om 10.00 uur. 

 

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 dinsdagmiddag 24 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. U kunt zich aanmelden bij Carola van Zanten, cyvanzanten@gmail.com, 

tel. 0318-508854. Na aanmelding ontvangt u informatie over de benodigde 

materialen. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 15 februari waren de bloemen voor dhr. H. Bos vanwege zijn verjaardag. Op 22 

februari waren de bloemen voor mw. V. Desplanque als groet aan het begin van de 

veertigdagentijd.  

 

Ontmoetingsdag NLVB op 25 april – Het Woord in beeld 

Het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond (NLVB) nodigt u uit om 

deel te nemen aan de jaarlijkse ontmoetingsdag op zaterdag 25 april a.s.  Zij zijn dit 

jaar te gast in de lutherse gemeente Zaandam (Evangelisch-Lutherse Kerk, 

Vinkenstraat 34, 1506 CM Zaandam). Samen met een aantal Zaanse vrouwen is de 

dag voorbereid en zij hopen u in deze prachtige en sfeervolle zeemanskerk een fijne 

dag te kunnen bezorgen. Na de aftrap om het jaarthema ‘Het Woord in beeld’ te 

centreren rond de schilderkunst van Marc Chagall – ‘Kleuren van de ziel’- doen ze 

dat op de ontmoetingsdag rond muziek. In het middagprogramma maken ze een 

muzikale reis langs liederen in het nieuwe liedboek die een verbinding vormen met 

de  ‘kleuren van het kerkelijk jaar’. Er zal veel worden gezongen! Er is voldoende tijd 

gereserveerd voor de ontmoeting met elkaar, bijpraten op een bankje of wandelend 

door het karakteristieke stadscentrum met de Zaanse huisjes. 

 

Het programma is als volgt: 

 

10.30 – 11.00 uur Aankomst met koffie/thee 

11.00 – 11.30 uur Morgengebed  en herdenking 

11.30 – 12.30 uur Jaarvergadering. De stukken hiervoor kunt u bij het secretariaat  

   opvragen. 

12.30 – 14.00 uur Lunch en gelegenheid voor ontmoeting 

14.00 – 15.45 uur Middagprogramma o.l.v.  ds. Marianne van der Meij-Seinstra, 

predikant in de Lutherse gemeente in Den Haag 

15.45 – 16.00 uur  Afsluiting en wegzending 

 

De lutherse kerk ligt op loopafstand van het NS-station. Bij de kerk is zeer beperkt 

parkeergelegenheid. De kosten van deze geheel verzorgde dag bedragen € 25,--. De 

leden ontvangen hiervoor de gebruikelijke brief met acceptgirokaart. U kunt zich 

opgeven bij Erika Hillebrand, erikahillebrand@ziggo.nl of Coby Aartsen, 

c.aartsenkraaypoel@telfort.nl. Wellicht ten overvloede: de activiteiten van de NLVB 

staan open voor iedereen! 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 
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 Vrijwillige bijdragen: tot  22 februari ontvingen wij € 12.270 op 

rekeningnummer NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwam er een gift binnen van mw. J.H.M. – v.D. te 

B. van € 15 en van mw. M.F.N. te Z. van € 25 op rekeningnummer NL52 INGB 

0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 22 februari € 122 op. Het 

betreft een project van de Stichting Anak-Anak Lombok Timur in Indonesië. 

Op zondag 19 april zal er na de dienst een korte presentatie zijn van het 

project in de benedenzaal van de kapel. Er komt in de loop van het jaar ook 

nog een pagina Uitgelicht in Opgang over het project. Giften voor het project  

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 


