Rond de vieringen
Zondag 23 april, de eerste zondag na Pasen, heeft als naam ‘Quasi modo geniti’,
‘Als pasgeboren zuigelingen’, naar de tekst uit I Petrus 2. Deze zondag gaat voor
mw. dr. S. Hiebsch, organist is dhr. E.M. Vliem. De collecte is bestemd voor
eredienst en kerkmuziek.
Kleine gemeenten ondersteunen met vieren, ook als er niet altijd een predikant
beschikbaar is. Dat is het doel van het project ‘Kringgemeenten’. Kringgemeenten
zijn gemeenten die het aandurven om zelfstandig te blijven zonder een eigen
predikant. Zij willen blijven vieren, leren, dienen en ontmoeten, verbonden met en
verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving. De Protestantse Kerk ondersteunt
deze kringgemeenten onder meer met liturgie- en preekschetsen of met liederen om
‘voorgangers’ – kringgemeenteleden die regelmatig voorgaan in de eredienst – te
helpen bij de voorbereiding van dienst en verkondiging. Met deze collecte kunnen
meer materialen ontwikkeld worden voor kringgemeenten. Ook steunen we met deze
collecte organisaties in het buitenland die kerkmuziek ontwikkelen, bijvoorbeeld het
Centro Kairos in Cuba, dat zich inzet voor vernieuwing van de liturgie en het maken
van kerkmuziek met Cubaanse stijl en instrumenten.
Zondag 30 april, de tweede zondag na Pasen, heet ‘Misericordias Domini’, ‘Van de
barmhartigheid van de Heer’ (Psalm 33). Ds. H.G.T. Günther uit Deventer is deze
dag onze voorganger. Het orgel wordt bespeeld door dhr. E.A. de Groot en de
collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.
Bloemen van de altaartafel
Op 2 april waren de bloemen voor mw. J.J. van Nimmerdor-Langenbach vanwege
haar verjaardag. Op 8 april gingen de bloemen naar mw. C.J. Bakkes-Versloot. Ons
oudste lid is 101 jaar geworden.
Financiën
Stand financiële middelen 2017 tot nu:
 Vrijwillige bijdragen: tot 9 april ontvingen wij € 13.992 voor het jaar 2017 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.
 Voor het diaconaal project 2017 haalden wij tot nu toe € 328 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.
Met hartelijke groeten,
Herman Hamers
Voorzitter

