
Rond de vieringen 

Zondag 26 april gaat voor ds. J. van Amersfoort uit De Bilt, organist is Ton Buchener. 

De collecte is bestemd voor eredienst en kerkmuziek. De eredienst ziet er in alle 

protestantse gemeenten anders uit. Onder de titel ‘Vieren in huis en kerk’ helpt de 

Protestantse Kerk gemeenten om vernieuwend, eigentijds en aansprekend te vieren. 

Gemeente-adviseurs verzamelen voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen voor 

andere gemeenten. Met de opbrengst van de collecte kunnen gemeenten worden 

ondersteund met nieuwe initiatieven om in de eredienst aan te sluiten bij de 

leefwereld van mensen. 

 

Het is de derde zondag na Pasen. Deze zondag heet zondag Jubilate, naar de 

eerste woorden uit Psalm 66: ‘Heel de aarde, juich voor God‘. In de Lutherkapel is dit 

de tekst van de antifoon en wordt deze psalm bij de intocht gezongen. In de 

prediking zal stilgestaan worden bij de lezingen uit Jesaja 40: 26-31 en Johannes 16: 

16-23.  In deze lezingen worden wij bepaald bij het feit dat de overwinning van Pasen 

in onze tijd zo onzichtbaar is. Het is dan zaak om het geloof daarin te behouden en 

om de het loflied gaande te houden.   

ds. J. van Amersfoort 

 

Zondag 3 mei is er een burendienst. Het thema van de dienst op deze zondag aan 

de vooravond van dodenherdenking en de zeventigste viering van de bevrijding van 

Nederland is ‘vrijheid’. De liederen die we zingen cirkelen rond dit thema en we lezen 

teksten van Dietrich Bonhoeffer. Voorganger in de dienst is ds. Fia Tempelaar-van 

Leeuwen. Muzikale medewerking wordt verleend door pianist Wouter Harbers,   Ton 

Buchener bespeelt het orgel.  

 

De collecte is bestemd voor het missionair werk en kerkgroei: ‘Help de nieuwe kerk in 

Amsterdam. Heilig Vuur West in Amsterdam Oud West is een van de pioniersplekken 

van de Protestantse Kerk. Ds. Margrietha Reinders is aan deze plek verbonden. Ze 

weet dat ook buiten de kerk mensen verlangen naar God. Deze mensen zoekt zij op. 

In de wijk wonen veel singles en mensen met een beperkte kans om te werken of 

een opleiding te volgen. Onder hen veel eenzame mensen die graag deel willen 

uitmaken van een liefdevolle gemeenschap. Voor hen organiseert Margrietha 

maandelijkse bijeenkomsten in een café. Ze lezen samen uit de Bijbel en praten 

daarover na. Ook zijn er vieringen met een gezamenlijke maaltijd. Heilig Vuur West 

heeft inmiddels een vriendengroep van 250 personen. De collecte op 3 mei is 

bestemd voor Heilig Vuur West en voor andere pioniersplekken, waardoor ook 

mensen buiten de kerk bereikt worden met de liefdevolle boodschap van God. 
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Vooruitblik: Meimaand muziekmaand in de kapel 

De dienst op zondag 3 mei is de eerste in een serie diensten in de maand mei waarin 

muziek een groot aandeel heeft. Op de lutherse kerkenradendag die eind februari in 



Woerden werd gehouden benadrukte prof. dr. Markus Matthias, hoogleraar 

Lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam, in zijn 

inleiding over de lutherse identiteit het belang van muziek in de eredienst: ‘Goede 

teksten zijn mooi. Maar muziek doet dingen beleven die anders niet onderkend 

kunnen worden. Deze dingen kun je niet vasthouden zoals materiële dingen. Je kunt 

ze slechts beleven als ze gebeuren.’ 

 

We zijn daarom blij dat we, dankzij de subsidie van het CRO, regelmatig een 

muzikale bijdrage in onze diensten kunnen realiseren. In de maand mei kunt u het 

volgende verwachten: 

 donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er een oecumenische dienst. Muzikale 

medewerking wordt verleend door het Thomasensemble en organist Dirk 

Andel 

 zondag 24 mei vieren we Pinksteren in een feestelijke dienst waaraan fluitiste 

Christel Buis-Lekkerkerker en organist Ton Buchener meewerken 

 zondag 31 mei is er de regiodienst met onze lutherse buren uit Amersfoort, 

Utrecht en Woerden. Dan komt Vlechtwerk weer zingen, het koor dat we 

kennen van de allereerste burendienst in september 2014. Organist is die 

zondag Dirk Andel.  

 

Kortom, op muzikaal gebied is er de komende maand voldoende te beleven in de 

Lutherkapel. Meer informatie over deze bijzondere diensten kunt u lezen in het 

volgende nummer van Opgang. We hopen u deze dagen te kunnen begroeten. U 

bent van harte welkom. 

 

Een hartelijke groet, 

Carola van Zanten 

 

Meer over de regiodienst 

Na afloop van de regiodienst op 31 mei is er de mogelijkheid deel te nemen aan een 

gezamenlijke lunch, om 13.30 uur gevolgd door een rondleiding door Slot Zeist. 

Aanmelden voor de lunch kan via de intekenlijsten in de kapel of bij Herman Hamers, 

herman.hamers@hetnet.nl. Dit kan tot dinsdag 12 mei. 

 

Bloemen van de altaartafel 

Op 5 april waren de bloemen voor mw. M. Bracelly als dank voor haar vocale 

bijdrage aan de dienst op Eerste Paasdag en voor mw. J.J. van Nimmerdor-

Langenbach vanwege haar verjaardag. Zondag 12 april waren de bloemen voor mw. 

M.A. Manche-Brackmann vanwege haar verhuizing. Wij wensen haar een goed 

verblijf in haar nieuwe woonomgeving toe. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

mailto:herman.hamers@hetnet.nl


 Vrijwillige bijdragen: tot  10 april ontvingen wij € 15.411 op rekeningnummer 

NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwam er een gift binnen van mw. J.J. v.N. – L. te 

D. van € 44,50 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van 

Lutherkapel ELG Zeist. Veel dank aan de heer Th. Boddeke die, met gevaar 

voor eigen leven, de stormschade herstelde aan de klokkentoren van de 

kapel. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 7 april € 186 op. Het betreft 

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

Informatie over het project kunt u vinden op onze website. In de loop van het 

jaar komt er 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 


