Rond de vieringen
Op zondag 7 januari vieren we het Heilig Avondmaal, in een dienst waarin dr. J.
Verburg uit Doorn voorgaat. Organist is dhr. D.H. Andel, de collecte is bestemd voor
het diaconaal project. Op 6 januari sluiten we de kersttijd af en kijken we terug op de
afgelopen tijd. We zijn begonnen met het kerstverhaal van Lucas, het verhaal van de
herders en we zijn geëindigd met het kerstverhaal van Mattheus, het verhaal van de
wijzen. Maar er is nog een derde kerstverhaal en daarover willen we het op 7 januari
hebben, het kerstverhaal van Johannes. Dat omvat het hele kerstgebeuren en gaat
daar tegelijk ver boven uit, reeds wijzend naar Pasen,
dr. J. Verburg
Zondag 14 januari is dhr. A. van der Meer uit Bilthoven onze voorganger. Het orgel
wordt bespeeld door dhr. E. de Groot en de collecte is bestemd voor het
onderhoudsfonds.
Zondag 21 januari sluiten we aan bij de oecumenische dienst in de week van het
Gebed voor de Eenheid in de Oosterkerk. Let op: In de Lutherkapel is deze morgen
geen dienst!
Zondag 28 januari gaat voor mw. G.A. Voerman-van Haselen uit Utrecht. Organist is
dhr. E. Vliem, de collecte is bestemd voor het diaconaal project.
Bloemen van de altaartafel
Op 19 november waren de bloemen voor dhr. L.F. Janssen vanwege zijn verjaardag.
Op 26 november waren de bloemen voor dhr. G.C. Bakker die revalideert in
Bovenwegen na een operatie. Op 3 december gingen de bloemen naar dhr. en mw.
Lekkerkerker ter bemoediging. De bloemen van 9 december waren voor pastoor H.
Bloem, die zijn 50-jarig ambtsjubileum vierde.
Leerhuis
Donderdag 18 januari vindt de eerste ontmoetingsmorgen van het nieuwe jaar plaats.
We vervolgen onze lezing van het boekje ‘Als een lopend vuur. 500 jaar Reformatie’.
De ochtend begint om 10.00 uur, rond 11.30 ronden we het gesprek af.
Bezoek aan het Catharijneconvent
Op zaterdag 18 november 2017 zijn er leden van de lutherse gemeente Zeist naar
het Catherijneconvent in Utrecht geweest. Nadat iedereen een kaartje had gekocht
wachten wij op de rondleidster en gingen naar binnen. Allereerst werden er een
aantal pamfletten bekeken en daarna schilderijen van Luther en Katherina van
Borra, zijn latere vrouw. Ook waren voorwerpen te zien zoals de Avondmaalsbeker
uit Woerden, de oudste Lutherse gemeente van ons land. In een nis stond een
beeld van Maarten Luther . Na de boeiende tentoonstelling hebben we nog iets
gedronken in het restaurant van het museum. Al met al een boeiende middag.
Reinie Groothoff

Financiën
Stand financiële middelen 2017 tot nu:
 Vrijwillige bijdragen: tot 10 december ontvingen wij € 18.500 voor het jaar
2017 op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters
ELG Zeist.
 Voor het onderhoudsfonds kwam 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 € 1.664 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.
Namens de kerkenraad wens ik u een gezegend, voorspoedig en hoopvol 2018 toe,
Herman Hamers
Voorzitter

