
Rond de vieringen 

Zaterdag 8 april om 19.00 uur is er een vesperdienst. Voorganger is pastoor Henk 

Bloem, het orgel wordt bespeeld door Edwin Fredriks. De collecte is bestemd voor 

het diaconaal project. 

 

Let op: zondag 9 april is er geen dienst in de Lutherkapel. 

 

Paascyclus 

Tijdens de Stille Week luisteren wij opnieuw naar het lijdensverhaal van Jezus. Dit 

gedenken is meer dan een herinneren van een gebeuren uit het verre verleden. In de 

vieringen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag worden we als het ware onderdeel 

van het verhaal. Wat is onze plek daarin? Welke betekenis licht op? 

 

De evangelielezing in de dienst van Witte Donderdag 13 april (19.30 uur)  vertelt over 

de voetwassing (Johannes 13:1-15). Jezus waste  tijdens zijn laatste maaltijd een 

voor een de voeten van zijn leerlingen. Zouden we dat durven: er met blote voeten 

zitten voor Jezus, voor God? Zouden wij protesteren net als Petrus? Wat zou het 

kunnen betekenen als we als het ware met blote voeten aanschuiven aan Gods 

tafel? 

 

In het centrum van de dienst op Goede Vrijdag 14 april (15.00 uur) staat de lezing 

van het lijdensverhaal volgens het Lucasevangelie (uit Lucas 22 en 23). Hoezo 

'goed'? Geweld, verraad, pijn, veroordeling, hoon, lijden sterven … een schrijnend 

verhaal, maar tegelijk dicht bij onze werkelijkheid. Welk licht werpt het lijden van 

Jezus op ons leven? 

 

Paasochtend 16 april (10.00 uur): Maria Magdalena betreedt de tuin van de nieuwe 

schepping (Johannes 20:1-18). Wat is anders dan in de eerste 'scheppingstuin', de 

tuin van Eden? Wat betekent het graf in de tweede tuin? Hoe verschilt de tuinman 

Jezus die Maria bij haar naam roept van Adam, de tuinman uit Genesis? Als we ons 

laten roepen bij deze tuinman kan midden in ons leven de nieuwe schepping 

beginnen te bloeien. 

mw.ds. Christiane Karrer-Grube 

 

In de diensten van de Paascyclus gaat voor mw. ds. Christiane Karrer-Grube. 

Muzikale medewerking wordt verleend door sopraan Anneke van Steenwijk en 

organist Dirk Andel. De collecte van Witte Donderdag is bestemd voor het 

onderhoudsfonds, de collecte van Paasochtend is bestemd voor het diaconaal 

project. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 11 maart waren de bloemen voor pastoor H. Bloem die voorging in de 

vesperdienst van die avond.  Op 19 maart waren de bloemen voor  mw. W. Heus 



vanwege haar ontslag uit het ziekenhuis. Op 26 maart gingen de bloemen naar mw. 

D. de Boer als felicitatie voor haar verjaardag.  

 

Leerhuis 

Donderdag 20 april is er weer een ontmoetingsmorgen. We vervolgen ons gesprek 

over het deuterocanonieke boek ‘ Wijsheid van Jezus Sirach’. Vanaf kwart voor tien 

staat de koffie klaar in de benedenzaal van de kapel, om 10.00 uur beginnen we ons 

gesprek en rond 11.30 uur hopen we de ochtend af te ronden. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2017 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 26 maart ontvingen wij €  12.624 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 € 279 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 


