Rond de vieringen
Zondag 8 april, de eerste zondag na Pasen, kreeg als naam ‘Quasi modo geniti’, ‘Als
pasgeboren zuigelingen’, naar de antifoon uit I Petrus 2:2. Onze voorganger is die
dag mw. dr. S. Hiebsch, het orgel wordt bespeeld door dhr. P. Molenaar, de collecte
is bestemd voor het onderhoudsfonds.
Zondag 15 april, ‘Misericordias Domini’, ‘Van de barmhartigheid van de Heer’ naar de
antifoon uit Psalm 33:5b, gaat drs. J.H.J. Lotterman voor in de dienst in de kapel.
Dhr. E. Fredriks bespeelt het orgel en de collecte is bestemd voor de diaconie.
Zondag 22 april, zondag ‘Jubilate’ of ‘Juicht’, is dr. J. van Amersfoort onze
voorganger, organist is dhr. D.H. Andel. De collecte is bestemd voor eredienst en
kerkmuziek wereldwijd. Op het gebied van vieringen is in onze protestantse
gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren
en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van
het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden
gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals
in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het
morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van
vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks bijbelleest en
bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal
om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.
Zondag 29 april is zondag ‘Cantate’, ‘Zing’, naar de antifoon uit Psalm 98:1.
Voorganger is die zondag ds. J. Stelwagen, organist is dhr. E. Vliem. De collecte is
bestemd voor het onderhoudsfonds.
Bloemen van de altaartafel
Op 18 februari waren de bloemen voor mw. L. van Tongerlo, die informatie heeft
verschaft over het diaconaal project 2018, de Salatiga Zending. Op 25 februari kreeg
de voorganger van die zondag mw. S. Hiebsch de bloemen mee als gelukwens voor
haar benoeming tot hoogleraar. Op 4 maart gaven wij de bloemen aan dhr. D.H.
Andel, die op korte termijn bereid was in te vallen voor de zieke organist van die
zondag. Op 11 maart waren de bloemen voor de voorganger, mevrouw G.A.
Voerman-van Haselen, vanwege haar verjaardag.
Ontmoetingsmorgen
Donderdag 19 april is er een ontmoetingsmorgen in de benedenzaal van de kapel.
We vervolgen onze lezing van het boekje ‘Als een lopend vuur’. Om 10.00 uur staat
de koffie klaar, rond 11.30 ronden we het gesprek af.
Terugtrekking ELG uit verenigingsproces
De kerkenraad van de ELG Zeist heeft zich op 22 februari jl., niet voor het eerst,
beraden op de toekomst van de gemeente. De uitkomsten van dit beraad zijn van

extra belang, omdat de kerkenraad in de huidige samenstelling na 1 juli a.s. niet
meer herbenoembaar is, dit gezien de maximumtermijnen.
In het beleidsplan schreef de kerkenraad in 2015: ‘In Zeist wordt gepraat over de
vorming van een PGZ )Protestantse Gemeente). Wij praten daarover mee op basis
van gelijkwaardigheid en op voorwaarde dat wij onze lutherse identiteit kunnen
bewaren en kunnen blijven bestaan als een streekgemeente.’ Sindsdien is er veel
gebeurd, ook binnen de ELG Zeist zelf. Dit heeft de kerkenraad ertoe gebracht
zichzelf de vraag te stellen in hoeverre bovenstaande doelstelling nog reëel is, ook
de mening van de gemeenteleden is in deze overwegingen betrokken.
De volgende twee onderwerpen kwamen hierbij aan de orde:
1. De kerkenraad heeft voor 2018 een dienstenrooster opgesteld tot en met 24
juni a.s. De kerkenraad ziet voortzetting van de wekelijkse erediensten na
deze datum niet als haalbaar. Het aantal bezoekers is de laatste jaren sterk
gedaald. De vrees is dat dit aantal de komende tijd verder zal afnemen.
De mening van de gemeenteleden is dat dit een verstandig besluit is. De
huidige kerkenraad zal dan ook geen pogingen doen om na 24 juni de
diensten in de Lutherkapel voort te zetten.
2. De kerkenraad ziet zelfstandig voortbestaan van de gemeente niet als een
realistisch alternatief. Hiervoor ontbreken niet alleen de leden, maar ook de
financiën en de vrijwilligers. De gemeente zal dus moeten streven naar een
samenvoeging met een andere gemeente. Hiervoor zijn twee alternatieven
denkbaar: samengaan binnen de protestantse gemeenschap van Zeist,
waarbij de vraag is in hoeverre de lutherse traditie gewaarborgd kan worden
gezien de huidige stand van zaken van de gemeente, en samenvoeging met
de ELG Utrecht, waarbij de vraag is in hoeverre er voldoende aandacht kan
zijn voor het gebied Zeist.
De gemeenteleden zijn het met de kerkenraad eens dat een zelfstandig
voortbestaan van de gemeente onrealistisch is. Over het vervolg is geen
unanimiteit. Verschillende leden gaven aan na 24 juni individueel een eigen
weg te zoeken. Samenvoeging met een andere protestantse gemeente in
Zeist past niet in de regiogedachte (40% van onze leden woont buiten Zeist,
wanneer zij naar een protestantse gemeente willen kan dat ook in hun
woonplaats). In de gesprekken binnen Zeist was steeds uitgegaan van het
voortzetten van een eigen lutherse gemeente binnen een groter protestants
verband.
Samengaan met de ELG Utrecht sluit meer aan bij de regiogedachte. Er zal
nu per 1 juli een interim-kerkenraad worden gevormd die een samenvoeging
met Utrecht moet uitwerken. De leden kunnen dan besluiten hierin mee te
gaan of zich laten overschrijven naar een andere kerkelijke gemeente.

Dit houdt in dat de ELG Zeist zich heeft moeten terugtrekken uit het
verenigingsproces in Zeist. Het spijt ons zeer dat dit zo gelopen is. In 2015 konden
wij nog niet voorzien dat de terugloop van de gemeente zo snel zou verlopen en dat
het verenigingsproces nog een aantal jaren op zich zou laten wachten. Wij zijn
helaas ingehaald door de tijd. Wij hopen dat het verenigingsproces tussen de
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Zeist op afzienbare termijn zijn
beslag zal krijgen.
Namens de kerkenraad van de ELG Zeist,
Herman Hamers
Voorzitter
Financiën
Stand financiële middelen 2018 tot nu:
 Vrijwillige bijdragen: Wij ontvingen tot 11 maart € 11.189 voor het jaar 2018
op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG
Zeist.
 Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen weken geen giften binnen
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. Dat
moet nog een beetje op gang komen blijkbaar.
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

