Rond de vieringen
Op zondag 4 februari, zondag Sexagesima, vieren we het Heilig Avondmaal in een
dienst waarin voorgaat onze consulent ds. D. Bohlken uit Tiel. Het orgel wordt
bespeeld door dhr. E. Fredriks, de collecte is bestemd voor de diaconie.
Zondag 11 februari is het zondag Quinquagesima of ‘Esto mihi’, naar de antifoon uit
Psalm 31:3: ‘U bent mijn rots, mijn vesting. We verwelkomen die zondag een oude
bekende in de persoon van onze voormalige pastor dhr. J.H.J Lotterman. Organist is
dhr. D.H. Andel, de collecte is deze zondag bestemd voor missionair werk en
kerkgroei.
CrossPoint is de kerk in Getsewoud, maar dan anders dan anders. Een kerk zonder
kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil
maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse
contacten met buren, collega’s, sportmaatjes of overblijfmoeders zijn belangrijk.
Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, met Hem
te leven en om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Er worden activiteiten
georganiseerd als gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel, kleine
groepen en tienerwerk. Het verlangen is om vanuit deze pioniersplek een nieuwe
pioniersplek voort te laten komen.
Zondag 18 februari begint de veertigdagentijd, de tijd waarin wij toeleven naar het
grote feest van Pasen. De naam van deze zondag is ‘Invocavit’, naar de antifoon uit
Psalm 91:15: ‘Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn’.
Voorganger is die dag ds. H.G.T. Günther uit Deventer. Het orgel wordt bespeeld
door dhr. E. Vliem, de collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.
Zondag 25 februari, de tweede zondag van de veertigdagen, draagt de naam
‘Reminiscere’, ‘naar de antifoon uit Psalm 25:6: ‘Denk aan uw barmhartigheid, Heer,
aan uw liefde door de eeuwen heen’. Mw. dr. S. Hiebsch is die dag onze voorganger,
dhr. D.H. Andel bespeelt het orgel. De veertigdagentijdcollecte is bestemd voor het
project ‘Armoedebestrijding door schuldhulpmaatjes’.
Het uitgangspunt van Schuldhulpmaatje is dat in principe aan iedereen die dat nodig
heeft ondersteuning en hoop wordt geboden. De schuldenproblematiek in Nederland
groeit; steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt ook
armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij de
keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve
lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden. Kerk in Actie nam het initiatief tot
samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project
Schuldhulpmaatjes van de grond te tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’
opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Het is
een vernieuwend spoor van diaconie die inzet op een structurele aanpak van
armoedebestrijding.

In memoriam mw. C.J. Bakkes-Versloot
Op 9 december overleed mevrouw C.J. Bakkes-Versloot op 101-jarige leeftijd. Zij
heeft in haar leven veel meegemaakt, zo zag zij in de oorlog 6 jaar lang
noodgedwongen haar man niet, die als marine arts niet terug kon naar Nederland.
Mw. Bakkes kwam vijf jaar geleden naar Zeist en werd lid van de ELG Zeist. Zij
bezocht een aantal diensten, maar gezien haar gevorderde leeftijd kon zijn dat na
enige tijd niet meer. Zij bleef echter meeleven met de gemeente. Wij wensen haar de
rust en vrede van God toe waar zij op het eind van haar leven naar verlangde.
In memoriam ds. A.A.A.E.A. Voerman
Op 24 december overleed ds. Voerman uit Utrecht. Hij werd 96 jaar. Ds. Voerman
heeft na zijn emeritaat als hervormd luchtmacht predikant, als geestelijk verzorger
gediend in de ELG Amsterdam voor de Rogatekapel van 1976 – 1985. Ton Voerman
ging tot 2014 regelmatig bij ons voor. Hij was een erudiet en geestig predikant. Zij
laatste dienst hield hij op 17 augustus 2014 in de Lutherkapel. Zijn hoge leeftijd en
wankele gezondheid verhinderden hem nog diensten te leiden. Zijn echtgenote, Gea,
die ook bij ons voorgaat, bracht ook nadien altijd de groeten van haar echtgenoot
over.
Ton Voerman heeft zich zijn hele leven ingezet voor de ondersteuning van de
protestantse kerken in Spanje, die het met name onder het bewind van generaal
Franco moeilijk hadden. ‘Vol verlangen naar zijn Heer en Heiland verruilde hij zijn
aardse woonplaats voor de hemelse woningen’. Wij wensen hem de rust en vrede
van God toe.
Bloemen van de altaartafel
Op 17 december waren de bloemen voor dhr. H.H. Hamers vanwege zijn verjaardag.
Op 24 december gingen de bloemen naar dhr. M. Kuijlenburg, de dirigent van het
koor dat de kerstnachtdienst opluisterde. Op 31 december gingen de bloemen naar
mw. P.C. Knoop-Voogdt in verband met haar verjaardag. Op 7 januari waren de
bloemen voor ds. J. Verburg, die vanwege een val niet kon voorgaan in de dienst. Op
14 januari waren de bloemen voor mw. A.F. Blauw-van Slooten bij het overlijden van
haar partner, dhr. B. Schuring.
Leerhuis
Donderdag 15 februari is er weer een ontmoetingsmorgen. 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.
Diaconaal Project 2017
Voor het diaconaal project 2017 haalden wij € 1.850 op. Dat kan bij de € 24.000 die
landelijk werd ingezameld worden opgeteld. Het betreft een project van het
Nederlands 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 en de bouw van een aantal gemeenschapshuizen. Het geld is inmiddels
door de diaconie overgemaakt. Alle gevers onze hartelijke dank.
(2 foto’s)
Diaconaal project 2018
Als diaconaal project voor 2018 is gekozen voor de Stichting Salatiga Zending. Deze
stichting heeft als motto: 'Ieder mens is waardevol'. Met Stichting Salatiga Zending
worden honderden kinderen en volwassenen geholpen. Kinderen die anders niet
naar school zouden gaan, ouderen die anders aan hun lot overgelaten zouden zijn,
vrouwen die anders helemaal alleen voor de zorg van hun gezin zouden staan. We
willen mensen die opgroeien in armoede helpen, hoop geven en Gods liefde laten
ervaren. Want ieder mens, ieder kind heeft liefde, geloof en hoop nodig. Meer
informatie over de stichting kunt u vinden op hun website www.salatigazending.nl.
Financiën
Stand financiële middelen 2017 tot nu:
 Vrijwillige bijdragen: Wij ontvingen
€ 20.224 voor het jaar 2017 op
rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.
Vorig jaar was dit € 21.768.
 Voor het onderhoudsfonds kwam er de afgelopen weken giften binnen van
dhr. H.H.H. te Z. van € 25, dhr. F.G.E. te D. van € 30, mw. J.J. v.N.-L. te D.
van € 60 en dhr. W.P. te M. van € 50 op rekeningnummer NL52 INGB 0000
3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist.
 Giften voor het diaconaal project 2018, de Salatiga zending in Indonesië,
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.
Hartelijke groeten, namens de kerkenraad,
Herman Hamers
Voorzitter

