Rond de vieringen
In het kader van de viering van 500 jaar reformatie organiseert de ELG in 2017 een
keer per maand op zaterdagavond een vesper. Voorgangers uit verschillende
geloofsgemeenschappen zullen die vespers leiden. Zaterdag 7 januari om 19.00
uur vindt de eerste vesper plaats. Voorganger is die avond ds. R. Bosch van de
Noorderlichtgemeente, organist is dhr. B. Lamb. De collecte is bestemd voor de
diaconie. Als leidraad voor de vespers is gekozen voor het programma ‘Amuse’, dat
is ter gelegenheid van 500 jaar reformatie is uitgegeven door de Protestantse Kerk in
Nederland en De Roos van Culemborg, een stichting met als doel het stimuleren van
kunst, muziek en literatuur in kerk, cultuur en samenleving. Dit programma biedt voor
iedere maand een luthers lied met daarbij een meditatieve afbeelding.
Let op: zondag 8 januari is er in de Lutherkapel geen dienst!
Zondag 15 januari vieren we het Heilig Avondmaal. Mw. ds. E. van der Wal is onze
voorganger, organist is dhr. E. Fredriks. De collecte is bestemd voor catechese en
educatie. In de catechese leren jongeren te leven in navolging van Jezus Christus.
Dat is zeker in deze tijd van groot belang. Helaas lijken veel oude vormen niet meer
te werken. Catechesegroepen worden massaal opgedoekt. Gelukkig klinken er ook
hoopvolle geluiden vanuit kerken die catechese opnieuw uitvinden. Zoals dat dorp
waar elke week andere gemeenteleden hun huis gastvrij openstellen voor de
catechesegroepen. Of die stad waar ze catechese koppelen aan families, zodat
gezinnen elkaar ontmoeten en samen de betekenis van het geloof herontdekken.
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, spoort deze inspirerende
voorbeelden op, verfijnt ze en deelt ze met andere gemeenten. Ook helpt JOP
gemeenten bij het plaatselijk vormgeven van catechese. Het goede nieuws
van Jezus Christus mag immers niet verborgen blijven voor nieuwe generaties.
Leerhuis
Donderdag 19 januari is er een ontmoetingsmorgen in de benedenzaal van de
Lutherkapel. We lezen het laatste hoofdstuk van het boek Ruth. Vanaf 09.45 staat de
koffie klaar, om 10.00 uur beginnen we en rond 11.30 hopen we de ochtend af te
sluiten. U bent van harte welkom.
Carola van Zanten
Bloemen van de altaartafel
Op 4 december waren de bloemen voor dhr. Kater ter bemoediging bij opname in
een verpleeghuis.
Op 11 december kreeg mw. Knoop de bloemen bij haar afscheid als opsteller van het
dienstenrooster. Een functie die zij 12 jaar met grote inzet en deskundigheid heeft
uitgeoefend.
Op 18 december waren de bloemen voor dhr. Hamers vanwege zijn verjaardag.
Op 25 december waren de bloemen voor Christel Lekkerkerker voor haar muzikale
bijdrage aan de Kerstviering in een volle Lutherkapel.

Financiën
Stand financiële middelen 2016 tot nu:
 Vrijwillige bijdragen: tot 25 december ontvingen wij € 21.268 voor het jaar
2016 op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters
ELG Zeist.
De opbrengst is daarmee ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. Een keurig
resultaat. Heel hartelijk dank hiervoor.
 Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen weken giften van dhr.
W.P. te M. van € 50 en van dhr. H.H. te Z. van € 25 binnen op
rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist.
 Voor het diaconaal project 2016 haalden wij in totaal € 2.976 op. Een
recordresultaat. Proficiat allemaal! Het betreft een 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.
De diaconie heeft het bedrag afgerond op € 3.000 en overgemaakt naar het
CINI.
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 en de beste wensen voor 2017,
Herman Hamers
Voorzitter

