Rond de vieringen
Zondag 4 maart, de derde zondag van de veertigdagen of ook wel zondag ‘Oculi’,
‘Ogen’, ontleent zijn naam aan Psalm 25:15: ‘Ik houd mijn ogen gericht op de Heer,
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net’. We vieren deze zondag het Heilig Avondmaal in
een dienst waarin ds. C.P Bouman uit Utrecht zal voorgaan. Organist is dhr. E. de
Groot, de collecte is bestemd voor de diaconie.
Zondag 11 maart is zondag ‘Laetare’, ‘Verheug u’, naar een tekst uit het boek van de
profeet Jesaja: ‘Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en
juichen om haar’ (Jesaja 66:10a). Voorganger is die zondag mw. G.A. Voerman-van
Haselen uit Utrecht, organist is dhr. S. van der Woude. De collecte is bestemd voor
het binnenlands diaconaat: ‘Kerken Almere runnen een sociale supermarkt’.
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en
werkloosheid voorkomen. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in
Almere mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale
supermarkt. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket, maar een
persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en
gezinsgrootte. Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk
hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Al de verschillende activiteiten vinden
plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen
in één pand. De opbrengst van de collecte van deze zondag is bestemd voor dit
sociale project en voor de inrichting van het nieuwe pand.
In 2017 hadden we in de veertigdagentijd een dienst rond de Matteüspassie van J.S.
Bach, met zang van Loes van Schothorst en orgelspel van Wouter Harbers. Het werd
een bijzondere dienst waarin we werden geraakt door de prachtige muziek. Reden
waarom we dit jaar ‘op herhaling’ willen gaan. Dat gaat gebeuren op zondag 18
maart, de vijfde zondag uit de veertigdagentijd die de naam draagt van zondag
‘Judica’, ‘Doe mij recht’, naar psalm 43:1. Dit keer staat de Johannespassie van Bach
centraal. Loes van Schothorst en Wouter Harbers verlenen opnieuw hun
medewerking en ikzelf hoop voor te gaan. De collecte is bestemd voor het diaconaal
project. We kijken uit naar een inspirerende dienst.
Zondag 25 maart, Palmzondag, is ds. D. Neven uit Utrecht onze voorganger. Het
orgel wordt bespeeld door dhr. E. Vliem en de collecte is bestemd voor het
onderhoudsfonds.
In de dienst op donderdag 29 maart, Witte Donderdag, om 19.30 uur, proeven wij de
liefde van de Heer voor ons. Daarmee gaan wij Goede Vrijdag in en kunnen wij
Jezus op zijn weg volgen. Wij vieren die avond het Heilig Avondmaal waarvoor
iedereen die zich geroepen voelt is uitgenodigd. De collecte is bestemd voor de
diaconie.

Op Goede Vrijdag 31 maart zijn we vooral stil: we horen het Lijdensevangelie. Het is
een dienst van inkeer die begint om 15.00 uur.
Op zondag 1 april vieren we in een feestelijke dienst het Paasfeest, feest van de
overwinning van het leven op de dood. De dienst begint om 10.00 uur. De collecte is
bestemd voor het diaconaal project.
In de diensten van de paascyclus hoop ik zelf voor te gaan, het orgel wordt bespeeld
door dhr. D.H. Andel.
Carola van Zanten
Bloemen van de altaartafel
Op 28 januari waren de bloemen voor dhr. en mw. Evelein ter bemoediging. Op 4
februari waren de bloemen voor mw. J.H. Moens-van Drongelen vanwege haar
verjaardag. Op 11 februari waren de bloemen voor mw. C.A. van Beurden voor haar
verjaardag.
Ontmoetingsmorgen
Donderdag 15 maart komen we weer bij elkaar in de benedenzaal van de
Lutherkapel. We vervolgen onze lezing van het boekje ‘Als een lopend vuur’. Om
10.00 uur staat de koffie klaar, u bent van harte welkom.
Financiën
Stand financiële middelen 2018 tot nu:
 Vrijwillige bijdragen: Wij ontvingen tot 11 februari € 10.911voor het jaar 2018
op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG
Zeist.
 Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen weken giften binnen van
mw. J.H. te D. van € 60 en van mw. J. d. B. – T. te W. van € 10 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. Voor het project kwam tot nu toe € 95 binnen.
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

