
Rond de vieringen 

Zondag 1 mei gaat voor prof. dr. J. Bloemendal. We vieren het Heilig Avondmaal. 

Organist is dhr. A.M. Buchener, de collecte is bestemd voor missionair werk en 

kerkgroei. 

 

Donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag, is om 09.30 uur een oecumenisch ochtendgebed 

met een inspiratiewandeling in de kerktuin in de Doopsgezinde Kerk aan de Pauw 

van Wieldrechtlaan 29a. Voorganger is ds. Yko van der Goot. Deze dienst vormt de 

opening van de jubileumperiode van VONK, de viering van het vijftigjarig jubileum 

van de Raad van Kerken in Zeist. Elders in deze Opgang vindt u meer informatie 

over deze dienst.  

 

Zondag 8 mei gaat ds. H.G.T. Günther voor in de dienst in de Lutherkapel, het orgel 

wordt bespeeld door dhr. D.H. Andel. De collecte is bestemd voor het diaconaal 

project. 

 

‘Opgevangen’ en ‘gedragen door’ duizend gevaren – zo beschrijft het Oude 

Testament de geschiedenis van Israël, zo beschrijft de bijbel menselijk leven. Op 

zondag Exaudi stelt de liturgie een grootse belofte aan de orde: ‘Je zult de kracht van 

de Heilige Geest ontvangen’. Wij horen die in een tijd die dagelijks in de media 

beschreven wordt als ‘crisis’-tijd. En de dienst valt in een tijd – begin mei – waarin 

mensen in ons land en in vele landen van Europa hun bevrijding gedenken. 

Spannend genoeg om op 8 mei naar de Lutherkapel te gaan en samen met open 

oren en ogen opnieuw naar deze belofte te luisteren. Nu alvast: Welkom! 

ds. H.G.T. Günther 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van 10 april waren voor mevrouw C.J. Bakkes-Versloot vanwege haar 

honderdste verjaardag. De bloemen waren op 17 april bestemd voor mevrouw J.M.D. 

Wijma-Markvoort vanwege haar verjaardag. 

 

Pastoralia 

Op 3 april 2016 overleed mw. Johanna Hofstee, huisvriendin van Louise van 

Tongerlo, een trouwe bezoekster van de Lutherkapel. Op de rouwkaart stond een 

vrije vertaling van een gedicht van E. Cheney: 

 

Groet uit de tuin 

 Zegt de roodborst tot de mus: 

‘Ik zou wel eens willen weten 

waarom de mensen zo druk zijn 

en zich zorgen maken.’ 

Zegt de mus tot de roodborst: 

‘Vriend ik denk dat het is 

omdat zij niet zoals wij 



een hemelse Vader hebben.’ 

  

Donderdag 7 april vond de uitvaartdienst plaats in de aula van de algemene 

begraafplaats te Zeist, met aansluitend de begrafenis. 

 

Regiodag op zaterdag 28 mei in Amersfoort 

De jaarlijkse regiodag van de lutherse gemeenten in de provincie Utrecht is dit jaar 

op zaterdag 28 mei in Amersfoort. We zijn dan te gast bij de kerkenraadscommissie 

van de Amersfoortse Zwaan. Omdat in de lutherse kerk in Amersfoort de viering altijd 

op zaterdagmiddag wordt gehouden valt de traditionele regiodag dit jaar op zaterdag.  

 

Het programma is als volgt: 

14.00 uur:  Ontvangst in de Lutherse Kerk, Langestraat 61 in Amersfoort met koffie 

en thee, korte kennismaking met de gemeente als lutherse pioniersplek: 

het project ‘De Amersfoortse Zwaan’ 

14.30 uur:  stadswandeling door Amersfoort o.l.v. een gids 

16.00 uur de viering, die past in het Amersfoortse Jazzfestival: Jazzvespers, 

pianist Stormvogel, saxofonist Leo Janssen, muziek van Hildegard von 

Bingen en Coltrane, en een speciale verrassing voor alle Lutheranen. 

Voorganger: ds. Diederiek van Loo. 

17.00 uur  borrel voor iedereen en aansluitend soep en broodjes voor de Lutherse 

gemeenteleden, zodat we aan tafel verder kunnen spreken. We sluiten 

de dag af en luiden de zondag in met het Coventrygebed. 

 

Gemeenteleden die naar de regiodienst toe willen, kunnen zich tot uiterlijk 23 mei 

opgeven bij de kerkenraad. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot  16 april ontvingen wij € 10.428 voor het jaar 2016 op 

rekeningnummer NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist. 

Op dit moment lopen we bijna € 4.000 achter op de stand van vorig jaar. 

Hopelijk trekt dit bij, anders hebben we een probleem. 

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen twee weken geen giften 

binnen op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG 

Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot 16 april € 1.228 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 


