Rond de vieringen
Zondag 7 mei vieren we het Heilig Avondmaal in een dienst waarin voorgaat dr. J.
Wiegers. Organist is dhr. E. Fredriks en de collecte is voor Missionair werk en
kerkgroei. De vierde zondag van Pasen draagt ook de naam ‘Jubilate’, wat betekent:
‘Juich’. Dat staat in schrille tegenstelling tot de woorden van Jezus tegen zijn
leerlingen: ‘Jullie zullen treuren en klagen’. Maar Hij zegt er ook bij dat dat maar kort
zal duren, want ze zullen weer blij worden. Dan zal het zijn zoals we bij de profeet
Jesaja lazen: ‘Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht’. En die nieuwe kracht
maakt het mogelijk te verdragen wat je moet lijden, zoals we in 1 Petrus lazen. Daar
denken we verder over na in deze dienst.
dr. J. Wiegers
Zaterdag 13 mei om 19.00 uur is er een vesper. Mw. ds. N. van Andel is dan onze
voorganger, dhr. B. Lamb bespeelt het orgel. De collecte is bestemd voor de
diaconie.
Let op: zondag 14 mei is er geen dienst in de Lutherkapel.
Op zondag 21 mei gaat voor ds. C.P. Bouman, het orgel wordt bespeeld door dhr.
A.M. Buchener. De collecte is bestemd voor de diaconie. ‘Met Japie maak ik de
kachel aan’ aldus Maarten Luther over de Jacobusbrief. We lezen Jacobus 1:22:
‘Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.’
Goede werken als beslissend criterium? De lezing uit Openbaring (19:8) scherpt die
moeilijkheid aan. ‘Zij [de kerk] mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit
linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.’ Ik zou verwachten dat
‘zuiver, stralend linnen’ beeld is van Gods genade. Sola gratia! Nee, dan de tekst uit
Johannes (16:23b-30) over gebedsverhoring, dat is vertrouwd terrein. Alleen, wat
hebben die lezingen met elkaar te maken? Of is er een onverwacht, dieper verband?
ds. C.P. Bouman
Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, is er een oecumenische dienst die begint om
09.30 uur. Voorgangers zijn pastoor Henk Bloem, ds. Jan Peter Prenger en Carola
van Zanten. Het orgel wordt bespeeld door Wouter Harbers en de collecte is
bestemd voor het diaconaal project.
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Zondag 28 mei gaat voor drs. J.H.J. Lotterman, organist is dhr. E.M. Vliem. De
collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.
Ontmoetingsmorgen
Donderdag 18 mei is de laatste ontmoetingsmorgen van dit seizoen. We beginnen
om 10.00 uur in de benedenzaal van de kapel. U bent van harte welkom.
Bloemen van de altaartafel

Op 16 april waren de bloemen voor mw. W.M. Steinhart die afscheid nam van de
Lutherkapel vanwege haar vertrek naar Veenendaal.
Op 23 april gingen de bloemen naar de heer J.S. Ruppert vanwege zijn verjaardag.
Financiën
Stand financiële middelen 2017 tot nu:
 Vrijwillige bijdragen: tot 23 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 € 415 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

