
Rond de vieringen 

Zondag 15 mei vieren we het Pinksterfeest. Voorganger in de dienst is mw. G.A. 

Voerman-van Haselen, het orgel wordt bespeeld door dhr. E. de Groot. De collecte is 

bestemd voor Kerk in Actie Zending: Meer jongeren in Rwandese Kerk. In Rwanda 

verlaten steeds meer jongeren de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie 

of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. De Presbyteriaanse Kerk wil 

jongeren bij de kerk betrokken houden. Daarom biedt de kerk jongeren volop de 

gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, bijvoorbeeld door leiding te geven aan 

kerkelijke activiteiten of een bijbelstudiegroep te vormen. Zo neemt de betrokkenheid 

van jongeren bij de kerk toe. Daarnaast helpt de kerk jongeren met een 

beroepsopleiding of bij het starten van een eigen onderneming, zodat migratie naar 

de stad niet nodig is. De collecteopbrengst is onder meer bestemd voor 

studiemateriaal en jongerenactiviteiten voor ruim 600 jongeren. 

 

De Geest waait waar Zij wil! In alle tijd en eeuwigheid. Dat Doet Zij ook vandaag en 

morgen. Die gedachte is het uitgangspunt van de overdenking. 

mw. G.A. Voerman-van Haselen 

 

Zondag 22 mei is er in de kerk van de Evangelische Broedergemeente aan het 

Zusterplein een oecumenische viering. Voorgangers zijn mw. ds. N. van Andel, mw. 

ds. J. Cooiman-Bouma, ds. H. Kronenburg en pastoor H. Zemann. Muzikale 

medewerking wordt verleend door dhr. N. Fischer, orgel, en een projectkoor onder 

leiding van mw. A. Touwen. De dienst begint om 10.00 uur. Let op: in de 

Lutherkapel is deze zondag geen dienst. 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van zondag 24 april waren voor dhr. Blauwhof van het CINI die ons 

informatie kwam geven over het diaconaal project 2016. De bloemen waren op 1 mei 

bestemd voor  mw. D.M.A. Vonk-Visser vanwege haar verjaardag. 

 

Leerhuis 

Donderdag 19 mei is er weer een leerhuisbijeenkomst in de benedenzaal van de 

Lutherkapel. Deze keer is de leiding in handen van mw. ds. Els van der Wal van het 

Witte Kerkje. We beginnen om 10.00 uur, rond 11.30 uur hopen we de ochtend af te 

ronden. U bent van harte welkom. 

 

VONK 

In het kader van Vonk! 50 jaar Raad van Kerken Zeist, exposeert Nelly Knoop-Voogd 

op zaterdag 21 mei een aantal van haar werken in de benedenzaal van de 

Lutherkapel. De expositie is geopend van 12.00 tot 16.00 uur. 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2016 tot nu: 



 Vrijwillige bijdragen: tot  1 mei ontvingen wij € 15.378 voor het jaar 2016 op 

rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwam er de afgelopen twee weken een gift binnen 

van dhr. J.S.R. te Z. van € 50 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 


