
Rondom de diensten 
 

 
 

Mensenwijdingsdienst  
Zondag  10.30 uur 
Woensdag    9.00 uur 
Donderdag   8.00 uur 
N.B.:  

• Zie ook hieronder: diensten in de Kersttijd en tijdens de heilige 
dagen. 

• Op woensdag 31 januari komt de dienst te vervallen wegens de 
synode. 

 
Diensten in de Kersttijd 
Eerste Kerstdag maandag 25 december: 

• 0.00 uur Kerstnachtdienst (bij deze dienst wordt geen commu-
nie uitgereikt) 

• 8.00 uur tweede Kerstdienst (bij de dageraad) 

• 11.00 uur derde Kerstdienst (in de ochtend) 
Deze drie diensten hebben elk hun eigen evangelie en epistel en 
vormen samen een geheel. Zij kunnen ook afzonderlijk worden bij-
gewoond.  
 
Tweede Kerstdag dinsdag 26 december: 

• dienst om 10.00 uur. 
 
Diensten tijdens de heilige dagen:  

• woensdag 27 t/m zaterdag 30 december: 9.00 uur; 

• zondag 31 december en maandag 1 januari: 10.30 uur; 

• dinsdag 2 t/m vrijdag 5 januari: 9.00 uur; 

• zaterdag 6 januari, Epifanie: 10.00 uur. 
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Diensten in Huize Valckenbosch  
In principe om de veertien dagen op vrijdag om 10.30 uur, te weten: 
8, 22 en 29 december (het ritme verspringt i.v.m. de Kersttijd), 12 
en 26 januari. 

 
Diensten in het Leendert Meeshuis  
In principe eens in de maand op dinsdag om 10.30 uur, te weten: 
12 december en 16 januari. 

 
Zondagsdienst voor de kinderen 
In principe elke zondag om 9.45 uur, voorafgegaan door een verhaal 
en het oefenen van het lied om 9.30 uur.  
In de schoolvakanties zijn er geen zondagsdiensten voor de kin-
deren (zie hieronder bij N.B.). 
 
Op maandag 25 december wordt om 9.45 uur de Kerstdienst voor 
de kinderen gehouden. Dit ritueel maken de kinderen alleen op 
deze ochtend van het jaar mee. In kernachtige bewoordingen wor-
den zij cultisch binnengeleid in het mysterie van de Kerstgeboorte. 
Een bijzondere dienst waarbij ook de volwassenen hartelijk uitgeno-
digd zijn.  
 
N.B.: Geen zondagsdiensten in de schoolvakanties 
De zondagsdienst voor de kinderen vervalt op zondagen die in 
schoolvakanties vallen. Voor dit schooljaar zijn dat nog de volgende 
zondagen: 24 en 31 december, 25 februari en 4 maart, 29 april en 6 
mei, en 15 juli t/m 26 augustus. 
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De zeven sacramenten (4) 
Met het oog op de vernieuwing van onze website schreef Mathijs 
van Alstein ‘stemmingsminiatuurtjes’ over de zeven sacramenten. 
Gezien hun specifieke invalshoek en bijzondere kwaliteiten publice-
ren we ze ook in de gemeenteberichten.  
In voorgaande berichten trof u achtereenvolgens de doop, de jeugd-
wijding, de mensenwijdingsdienst en het sacramentele gesprek aan. 
Nu: de stervenswijding. 
 
De stervenswijding 
Geboorte en dood horen samen. Het zijn twee kanten van hetzelfde 
gegeven: ons lichaam wordt ons geschonken bij het begin van ons 
leven, dus staan we het ook af aan het eind ervan.  
Dit is niet makkelijk. Wij zijn zo vergroeid met onze lichamelijkheid 
dat we niet anders kunnen dan ons ermee identificeren. Het opge-
ven van onze lichamelijkheid is voor ons een opgeven van onszelf. 
Sterven is verliezen: geen mens wint het van de dood. Deze neder-
laag blijft onverdraaglijk zolang wij niet inzien dat sterven meer is 
dan doodgaan alleen. Want sterven doen wij niet pas aan het eind 
van ons leven. We doen het in kleine stukjes ook lang daarvoor. 
Soma sema, schreef Plato: het lichaam is een graf. Dit werpt een 
heel ander licht op de dingen. Bij de geboorte sterft een deel van 
ons. Het wordt in de lichamelijkheid gebannen.  
 
In de dood wordt dit deel opnieuw bevrijd en herboren. Onze geest 
staat op. Verrijkt verlaten wij de wereld: ‘want voor mij is leven 
Christus en sterven winst’ (Filippenzen 1, 21). Het sacrament van de 
stervenswijding sluit in die zin niets af. Het is geen eindpunt, maar 
integendeel de sacrale opening van het subtiele geboorteproces dat 
elk sterven is. 
 
 



4 
 

december 2017 en januari 2018                            rondom de diensten 
                     
 

  
Door de zalving met gewijde olie begint een leven dat voert van be-
staan tot bestaan. De nabijheid van de dood brengt het vermoeden 
van een hoger leven.  
Het sterfbed biedt een nieuw ontwaken.  
De tijd wordt ruimte en wij zien onszelf.     
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Al het werk 
van de Christengemeenschap 
is afhankelijk van de financiële 
bijdragen en de praktische 
medewerking van leden en 
belangstellenden. 
De Christengemeenschap kent 
geen andere inkomsten. 
 
Triodos-betaalrekening:  
NL61 TRIO 0390 5375 27 ten 
name van De Christenge-
meenschap Zeist, of  
ING rekening:  
NL03 INGB 0000 4246 32 ten 
name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Uit het gemeenteleven 
 

 

 
Overleden 
Op 26 september overleed in Bilthoven Edith van Gelder. Zij werd 
geboren op 28 december 1922 in Keulen. De uitzegening vond 
plaats in Bilthoven op 28 september. De dienst bij de crematie werd 
gehouden op 2 oktober in Daelwijck. De mensenwijdingsdienst voor 
de overledene werd gehouden op 7 oktober in de Pauluskerk in 
Driebergen.   
 
Op 1 oktober overleed Fedorien Versluis. Zij werd op 17 augustus 
1933 in Hilversum geboren. 
Het eerste deel van de dienst werd  op 5 oktober  voltrokken. Het 
tweede deel van de dienst volgde op 6 oktober in crematorium 
Amersfoort te Leusden. 
De mensenwijdingsdienst werd op 14 oktober in de Pauluskerk in 
Driebergen gehouden. 
 
Op 3 november overleed Gerharda Mathilde Juliana van der 
Staal, geboren 12 juli 1941 te Meppel. 
De dienst bij de crematie werd op 7 november in crematorium 
Amersfoort te Leusden gehouden. 
De mensenwijdingsdienst vond plaats op 18 november in de kapel 
van Huize Valckenbosch. 
  
Op 4 november overleed Jane Bouwmeester- Franken. Zij werd op 
10 augustus 1932 in Soerakarta op Java geboren. 
De dienst bij de crematie vond plaats op 10 november in cremato-
rium Amersfoort te Leusden. 
De mensenwijdingsdienst werd op 11 november in de kapel van 
Huize Valckenbosch gehouden. 
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Op 11 november overleed Maria Dorothea Ribbens, geboren in Rot-
terdam op 18 maart 1928. Het eerste deel van de uitvaart vond 
plaats op 14 november in Soest. De dienst bij de crematie werd ge-
houden op 16 november in Bilthoven. De mensenwijdingsdienst 
voor de overledene werd gehouden op 25 november in de  
Rafaëlkerk.   

 
Voor peuters en kleuters 
Iedere tweede zondag van de maand is er om 9.30 uur een peuter- 
en kleuterochtend. Er wordt een verhaal verteld en iets geknutseld. 
De komende bijeenkomsten zijn op 10 december en 14 januari.  
 
Op zondag 3 december is er om 15.30 uur een Adventstuin voor de 
allerkleinsten. Een mooi en innig begin van de Adventstijd, voor 
jong, maar ook voor oud (zie pag. 13). 

 
Op zondag 24 december 
wordt om 16.00 uur een 
kerstavondviering voor peu-
ters en kleuters gehouden. 
We kijken naar een schim-
menspel (Maria’s kleine 
ezel) zingen kerstliederen en 
steken kaarsjes aan. Ook de 
grotere kinderen zijn met 
hun ouders en verwanten 
van harte welkom bij dit 
sfeervolle moment!  
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De kinderdienst voor jong èn oud 
Af en toe dartelen en scharrelen jonge kinderen in de Rafaëlkerk. 
Onmiddellijk is dan te merken hoe frisse, vernieuwende, vitale 
krachten daarmee binnenstromen. Het is voor de gemeente letter-
lijk van levensbelang dat deze jonge mensen zich in het gebouw en 
in de gemeenschap welkom en thuis voelen. 
 
De wekelijkse kinderdienst kan ertoe bijdragen dat de kinderen en 
hun gezinnen een krachtige bodem krijgen waarvan de betekenis en 
waarde misschien pas in latere levens-stormen blijken. 
Jonge ouders die het ondanks overvolle agenda’s voor elkaar krijgen 
om met hun kinderen de dienst regelmatig te bezoeken, kunnen 
een steuntje in de rug best gebruiken.  
Op een onverwachte manier kan de grootouder-generatie op eigen 
wijze een krachtige bijdrage leveren aan de kinderdienst. Gewoon 
door er bij aanwezig te zijn, liefst in trouwe regelmaat.  
Jonge ouders lieten weten dat het voor hen zoveel voller, rijker,  
gedragener voelt als er trouwe ouderen aanwezigen zijn.  
 
Terwijl je er ogenschijnlijk alleen maar zit (groot)ouder te zijn, kan 
dat gaandeweg worden tot oefenen in 
‘aanwezig zijn’, ‘er zijn’, ‘present zijn’. 
Geleidelijk openen zich de oneindige 
kracht en eenvoud van deze kinderlijk 
eenvoudige dienst.  
Een bijzondere band met de ko-
mende generatie wordt geweven: 
toekomstkracht. 
 
Marianne Lampe 
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Beleid met betrekking tot jongeren 
Er zijn gesprekken gaande over activiteiten voor kinderen en jonge-
ren met betrekking tot religies in hun culturele context, belangrijk 
voor hun morele ontwikkeling. 
In 2016 is met jongeren en enkele ouders de theatervoorstelling 
‘Anne Frank’ bezocht. Zoiets willen we begin 2018 herhalen met bij-
voorbeeld ‘Fiddler on the roof’, dat in verschillende steden wordt 
gebracht. Het idee is om een middagvoorstelling te bezoeken en 
dan nog na te praten. Over de datum wordt nog overlegd. 
Verder wordt op landelijk niveau met vertegenwoordigers van di-
verse gemeenten overlegd over het jongerenbeleid. Hier zullen we 
in het voorjaar van 2018 verslag van doen. 
 
Bernard Heldt 

 
Cursus ‘de kringloop van het jaar’ sluit af 
Van deze cursus, onder leiding van Lisette Buisman, is de laatste bij-
eenkomst op woensdag 13 december van 10.00 tot 12.00 uur. 

 
De beelden van het Johannesevangelie 
Eén keer per maand komt er een kleine groep bijeen om aan de 
beelden van het Johannesevangelie te werken. In de dialoog tussen 
het goddelijke en het menselijke komt telkens weer de geestelijke 
actualiteit naar voren. En wel zo, dat men vermoeden kan dat er 
nog een heel andere, toekomstige vorm van het Christen-zijn tot 
ons komen kan.  
We werken op donderdagmorgen van 11.15 uur tot 12.15 uur en 
doen dat op 7 december, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 
17 mei en 28 juni.  
In september gaan we weer verder.  
  
Inlichtingen: Lisette Buisman  06-43800665 
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Cursus ‘de openbaring van Johannes, een christelijke ontwik-
kelingsweg’ 
In de Apocalypse vertelt 
Johannes hoe hij een god-
delijke openbaring op Pat-
mos heeft ontvangen. 
Op dit grote moment gaat 
de hemel open en ziet Jo-
hannes de samenhang der 
Dingen: zowel het goede 
als het kwaad. Het is een 
ontwikkelingsweg in zeven 
stappen. Voor elke stap is 
er een beeld, dat op het 
moeilijke pad van de ont-
wikkeling versterkend wer-
ken kan. Johannes krijgt de 
opdracht om zijn ervaring 
op schrift te stellen. Hier-
door is het mogelijk ge-
worden om ons met deze 
inhoud te verbinden. 
Door het werken aan de 
openbaring kan er een nieuwe mens , een nieuwe aarde ontstaan.  
 
In januari 2017 is Lisette Buisman met deze cursus begonnen op 
donderdagavond om de veertien dagen van 18.45 – 20.00 uur. 
De komende  data zijn: 7 december, 18 januari, 1 en 15 februari, 1 
en 15 maart, 5 en 19 april, 3 en 17 mei. Na de zomervakantie gaan 
we in september weer verder. 
 
Inlichtingen: Lisette Buisman  06-43800665 

Bijdragen lezingen en cur-
sussen? 
 
Regelmatig organiseert de 
programmagroep lezingen. Bij 
de uitgang wordt altijd gecol-
lecteerd, er geldt een richtbe-
drag van € 5,-.  
Anders is dat bij cursussen en 
bijeenkomsten die onze gees-
telijken aanbieden. Leden en 
belangstellenden kunnen 
deelname daaraan meewegen 
bij hun regelmatige vaste bij-
dragen aan onze kerk. Extra 
bijdragen zijn natuurlijk altijd 
welkom (de rekeningnum-
mers vindt u op pag. 8).  
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Vooraankondiging: 

Cursus over het Lukasevangelie met Mathijs van Alstein 
In 2018 start een nieuwe cursus waarin 
wij samen het Lukasevangelie gaan bestu-
deren.  
De cursus is op woensdagen van 19.00 tot 
20.15 uur.  
De bijeenkomsten zijn gepland op 7 en 21 
februari, 14 maart, 4 en 18 april, 9 en 23 
mei, 6 en 20 juni.   

 
Evangeliegroep in Huize Valckenbosch 
Deze groep komt in principe om de twee weken op donderdagmor-
gen bijeen van 10.45 tot 11.45 uur. We spreken met Gerjan Wijers 
over het evangelie dat in de Mensenwijdingsdienst wordt gelezen. 
De data zijn: 14 december, 4 en 18 januari.  
Niet op 28 december, dan is er geen evangeliegroep. 

 
De kleuren aan het altaar 
Op zaterdag 16 december is er van 11.00 – 14.00 uur een bijeen-
komst over de kleuren aan het altaar, met Lisette Buisman. Deze is 
voor alle vrijwilligers, zoals ministranten, bloemengroep e.a.  
Lisette houdt een inleiding. Daarna zijn er bijdragen van onder an-
dere de gewadengroep, waardoor we meer praktisch bezig zijn met 
de wisseling van de altaar kleuren. Er is muziek, we lunchen met zelf 
meegebracht boterhammetjes en een kop soep.  
Na de maaltijd wijden we ons aan een adventsoefening: de tafels in 
de gemeentezaal in adventsstemming maken voor de zondag erna. 
Om 13.45 uur is er een cultische afsluiting van deze bijeenkomst. 
Er komt een intekenlijst op het prikbord.  
 
Marianne Lampe 
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Oudejaarsviering 
Op 31 december is er een korte oudejaarsviering van 17.00 tot 
19.00 uur, met een diversiteit aan bijdragen. Teken daarvoor in op 
de ‘bijdragenlijst’ op het prikbord in de gang.  
De viering wordt beëindigd met een cultische afsluiting. 

 
Vergaderingen in 2018 
• De komende data van het gemeenteberaad zijn: 11 februari, 8 

april, 10 juni, 16 september en 11 november.  
Aanvang 12.00 uur. 

• Voor 2018 zijn de volgende bestuursvergaderingen vastgesteld: 
11 januari, 8 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 12 juli, 
13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december. 
Aanvang 20.00 uur. 

• Op 14 januari na de dienst: dialogen, bedoeld om te kunnen de-
len wat ons met betrekking tot de Christengemeenschap en de 
kerk bezig houdt. 

 
Dank voor het grote feest 
Het grote feest op zondag 5 november, ter ere van mijn afscheid 
van de gemeente, zal nog heel lang in mijn herinnering blijven. Wat 
ben ik feestelijk onthaald. De muziek, de mooie toespraken, de ca-
deaus, de grote financiële bijdragen en de koren die mij toegezon-
gen hebben in vier stemmen, het was groots.  
 
En dan dat prachtige boek in een doosvorm, met al die hartverwar-
mende woorden en gedichten en nog veel meer, wat ik nog niet 
weet. Want ik heb nog wel even tijd nodig om het allemaal door te 
lezen. Het zijn er zoveel.  
Heel veel dank voor dit bijzondere, onvergetelijke moment. 
 
Ger Bouwmeester 
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Terugblik op de boekenmarkt 
De boekenmarkt verliep dit keer een beetje anders dan we gewend 
waren. Er kwamen aanvankelijk minder boeken binnen, maar na de 
dinsdag kwam er gelukkig bij stukjes en beetjes toch nog voorraad, 
zodat we een acceptabele hoeveelheid boeken, met goede keuze 
hadden. Alles kon een plaatsje krijgen in de gemeentezaal, zodat 
het een overzichtelijk en goed te ‘behappen geheel’ werd.  
De dag zelf was weer gezellig en nuttig, mede door de jammetjes 
die gemeenteleden zelf gemaakt hadden en door de boekomslagen 
en de kabouters (hulde aan alle makers en dank voor het bijdragen 
aan de boekenmarkt). Natuurlijk waren we ook weer heel blij met 
de koffiehoek, want wat zou onze boekenmarkt zijn zonder koffie-
met-taart? Alle bakkers dan ook hartelijk bedankt! 
 
Door de meerdere jaren heen dat we dit nu gedaan hebben, is een 
min of meer vaste taakverdeling ontstaan die zonder woorden als 
vanzelf wordt opgepakt; ook bij het opbouwen en opruimen is dit 
het geval. Aan het einde van de dag waren we in drie kwartier klaar 
met alles weer in orde te krijgen voor de zondag.  
Wij willen al onze helpers graag heel hartelijk bedanken. 
En dit geldt ook voor alle mensen die kwamen zoeken naar boeken. 
Want stel je voor dat er niemand zou komen; waarvoor zouden we 
het dan doen? 
De overgebleven boeken zijn weer afgevoerd langs de inmiddels be-
kende kanalen en de kerk is gestofzuigd.  
De opbrengst, inmiddels €2266,-, is naar de penningmeester van de 
kerk overgemaakt en zal naar de twee aangekondigde goede doelen 
gaan.  
De boekenmarkt zit er weer op, voor dit jaar. Volgend jaar wéér. 
Mede namens Noor v.d. Breemer en Free van der Kolk, 
 
Guila Schreuders  
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Adventstuintje 
Zondagmiddag 3 december om 15.30 uur in de gemeentezaal.  
In de adventstijd leren wij, hoe het licht dat overal schijnt diep in 
ons innerlijk te vinden is. 
Een beeld daarvan is het adventstuintje, met zijn spiraal van den-
nentakjes op de grond en de grote kaars in het midden. Daaraan 
mag elk kind het kaarsje ontsteken dat het van de engel ontving. 
Maar voordat het zover is, wordt een verhaal verteld en gespeeld 
en zingen we kerstliedjes, dit jaar met begeleiding van harp, viool en 
cello. 
Er ontstaat een feestelijk-plechtige stemming, die wordt afgesloten 
met ‘Het daget in het oosten’ waarmee het geheel ook begon. 
Om dit stille gebeuren mee te beleven zijn ouders, grootouders, 
tantes, ooms, broertjes, zusjes en ten slotte de hele Zeister ge-
meente van harte uitgenodigd. 
 
Geen koffie! 
Wegens de spiraal op de grond, die zaterdag al gelegd wordt, moet 
het koffie uurtje na de Dienst op 3 december helaas uitvallen. 
 
Vera van Es 

 
Kerstspelen 
Op zaterdagavond 23 december om 19.30 uur is de opvoering van 
het kerstspel uit Oberufer door de spelersgroep uit onze gemeente. 
 
Ook dit jaar zijn wij op weg gegaan om de teksten in te studeren, de 
liederen te oefenen, ons in te leven in de karakteristieken van de 
verschillende figuren/rollen en de beelden /scènes uit het spel zoals 
de verkondiging van de Engel aan Maria, Jozef en Maria die op weg 
gaan, maar geen plaats vinden in een herberg, de geboorte van het 
kindje Jezus, de aanbidding van de herders enz.  
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Het is elk jaar een uitdaging voor de spelers om zo met elkaar on-
derweg te zijn. Naast het werken aan de inhoud, is het ook elkaar 
ontmoeten, werken aan een stukje gemeenschapsvorming in de ge-
meente, met vallen en opstaan leren van elkaar, plezier en humor.  
 
Driekoningenspel 
Op zaterdagavond 6 januari om 19.30 uur, komt de spelersgroep  uit 
het Gooi het Driekoningenspel opvoeren.  
Voor beide avonden bent u van harte uitgenodigd!  
Het Driekoningenspel is niet geschikt voor kleine kinderen. 
Vrijwillige bijdrage na afloop. 
 
Ton van Hemert  

 
Expositie apocalyptische zegels 
In november en december is in onze kerk een expositie van de apo-
calyptische zegels, geschilderd door Eva Mees-Christeller. Het zijn 
beelden uit de openbaring van Johannes. Naar aanleiding van schet-
sen en afbeeldingen van Eliphas Levi (1816) en van Rudolf Steiner 
(1917) van zeven ronde beelden uit de Apocalypse, heeft ze deze 
schilderijen vrij geïnterpreteerd. Alle schilderijen zijn in pastelkleu-
ren vervaardigd. 
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Een nieuw beeld, met de vierentwintig oudsten, de zeven kandela-
ren, engelen en schalen is door Eva Mees zelf bedacht en aan de 
reeks toegevoegd. 
We zijn verheugd dat we dit bijzon-
dere werk van Eva Mees-Christeller 
in de kerk kunnen exposeren. 
Kaarten van het werk van Eva Mees 
zijn te koop bij de boekentafel. 
 
Ton van Hemert 

 
Twee vragen van de koffie-
groep 
Wij vragen uw helpende hand 
voor de koffiegroep. Wat betreft 
het aantal mensen zitten wij echt 
aan ons minimum en zoeken dus uitbreiding. De vraag: wie oh wie 
wil ons komen versterken? 
Er is een prettige werksfeer, mensen hebben veel voor elkaar over, 
je kan makkelijk van dienst ruilen, en over het jaarlijkse uitje wordt 
nog lang nagepraat. Het moge duidelijk zijn dat de werkomstandig-
heden uitstekend zijn. 
Verder is het u misschien opgevallen dat de mensen van de koffie-
groep allemaal alweer een dagje ouder zijn geworden. Daarom vra-
gen wij: wilt u uw kopje op het afruimkarretje plaatsen en willen de 
laatsten meehelpen met het opruimen van de stoelen? (Niet tussen-
tijds, dat maakt het onrustig).  
En verder kan ik u verzekeren dat een helpende hand in de keuken 
nooit wordt afgeslagen. 
 
Jan Bosman 
Tel 033 47 22 112 

De vrouw die de zon baart 
(niet van Eva Mees) 
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De kerststemming in Mondriaans werk  
Lezing door Jacqueline van Paaschen op 12 december, 20.00 uur in 
de  Rafaëlkerk. 
Piet Mondriaan woonde in 1914, gedwongen door het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog, enige tijd in Domburg. Daar maakte hij 
een serie tekeningen die geïnspireerd zijn op de zee en de golfbre-

kers. Deze zogenaamde pier- en 
oceaan reeks vormt een hoogte-
punt in Mondriaans oeuvre en 
legde de basis voor zijn abstracte 
schilderij Compositie 10 in zwart 
wit uit 1915.  
Het beeld ademt een sfeer van 
volmaakte rust en  kalmte:  
'de effene blanke stemming van 
een kerstnacht'.  

 
Jacqueline van Paaschen (kunsthistorica) neemt u mee in de wereld 
van Piet Mondriaan, zijn leven en werk en zijn inspiratiebronnen. 
Voor het herdenkingsjaar 100 jaar De Stijl schreef zij het 
boek Mondriaan en Steiner - wegen naar nieuwe beelding. 

 
Adventsconcert 
Op zaterdag 16 december om 15.30 uur zal het Animosa Trio weer 
een concert geven in de gemeentezaal. Het trio bestaat uit Jacoba 
Dilg - van der Hoeven (sopraan), Susanne Kühnemann (blokfluit) en 
Laura Hölzenspies (klavecimbel). 
Gespeeld zullen worden barokwerken van o.a. Bach, Telemann en 
Händel.  
Iedereen is van harte welkom op dit prachtige adventsconcert. 
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De toekomst van het Christendom: ‘we shall be changed’ 
Lezing door Bastiaan Baan op 9 januari om 20.00 uur in de gemeen-
tezaal. 
De apostel Paulus spreekt over de grootste, de laatste metamor-
fose, die de mens in de toekomst zal ondergaan op weg naar de ver-
geestelijking van de aarde (1 Korinthiërs 15, 51 - 52). 
 
In Händel’s oratorium ‘Messiah’ heeft Paulus een componist gevon-
den, die de taal van de me-
tamorfose verstond en in 
muziek heeft vertolkt. 
Aan de hand van deze 
compositie zal Bastiaan 
Baan, seminarieleider in 
Spring Valley (V.S.), een le-
zing houden over de toe-
komst van het Christen-
dom. 

 
De Verenigde Staten van Europa: droom of nachtmerrie? 
Dinsdag 23 januari 2018 om 20.00 uur, lezing door Ton Jansen met 
als titel: Europese eenwording in het licht van de antroposofie en 
van de ontwikkeling van de vrije individualiteit. 
Al meer dan een mensenleven, zo lang is de eenwording van Europa 
al aan de gang. Het enthousiasme erover wordt echter met de dag 
minder, de problemen stapelen zich op. Het moet duidelijk anders, 
maar hoe dan? Hoe kan Europa uitgroeien tot een samenleving, 
waar een hecht verband bestaat tussen de naties, zonder dat dit ten 
koste gaat van de culturele verscheidenheid en de ontwikkeling van 
de vrije individualiteit? Wat moeten we hiervoor doen? En welke 
verborgen krachten zijn hier aan het werk die dit trachten te verhin-
deren? 
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Uitgaande van de inzichten die Rudolf Steiner ons met zijn antropo-
sofie en vooral met de driegeleding van het sociale organisme heeft 
geschonken, willen we dit vraagstuk aan de hand van concrete voor-
beelden uit verleden en heden bezien, in de hoop zo meer zicht te 
krijgen op het ogenschijnlijk zo verwarrende tijdsgebeuren en tege-
lijk op onze eigen plaats daarin.  
Ton Jansen zal hierover een inleiding houden, gevolgd door gesprek. 
 
Deze avond is een vervolg op de voordracht over de toekomst van Europa van juni 
2017. De voordracht kan echter ook los worden gevolgd. 

 
De vroegontwikkeling van de mens: de ontwikkeling van het 
bezielde lichaam 
Lezing door Guus van de Bie (arts) op dinsdagavond 6 februari 
om 20:00 uur in de gemeentezaal van de Rafaëlkerk. 
Vanaf de geboorte kennen wij een ontwikkeling van de mens, waar-
bij fase voor fase de hogere vermogens zich ontwikkelen. De bele-
vende ziel en het zelfbewustzijn manifesteren zich allengs als ge-
dragsfenomenen tijdens deze ontwikkeling.  
Het eerste verschijnen daarvan is aan de lichamelijke ontwikkeling 

gebonden, maar hoe is 
het voor de geboorte?  
Wat heeft het lichaam 
dan met de ziel te ma-
ken, is er (nog) geen 
ziel, is er nog geen 
geest? En als ze er zou-
den zijn, hoe kunnen wij 
dan hun aanwezigheid 
leren kennen? 
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Deze en andere vragen worden besproken aan de hand van be-
paalde ontwikkelingsstadia van de menselijke jonge vrucht. Deze 
stadia zullen met beeldmateriaal toegankelijk gemaakt worden. 

 
Bezoek van Maarten de Gans 
Op zaterdag 10 februari, vanaf 15.00 uur brengt Maarten de Gans 
weer een bezoek aan onze gemeente. Hij komt met name onze aan-
dacht vragen voor de bouw-impuls in de gemeente Plottier-Neu-
quén, in het zuiden van Argentinië. Er wordt daar een kerk gebouwd 
met een regionale functie, waar ook mensen moeten kunnen over-
nachten. De afstanden zijn groot. Stel je voor dat er één priester is 
in Amsterdam, die ook nog twee filialen heeft: een in Denemarken 
en een in Zwitserland. Zo ongeveer is de situatie voor Marta Schu-
mann, de geestelijke van de gemeente Plottier-Neuquén.  
 
Hoe ver zijn ze inmiddels? Wat is er nú nodig om de bouw daar 
voort te laten gaan? Als u antwoord wilt op deze vragen, kom dan 
naar de middag met Maarten de Gans op 10 februari. Ook als u an-
dere vragen hebt, want er komen, zoals gebruikelijk, ook allerlei an-
dere onderwerpen aan bod over het werk in Latijns-Amerika.  
De bijeenkomst wordt georganiseerd door het LAHF, Latijns-Ame-
rika Hulp Fonds. 
Vanaf 15.00 uur staan koffie en thee klaar. Om 15.30 uur beginnen 
we. Halverwege zal er een pauze zijn met de nodige versnaperingen. 
Er is genoeg tijd voor vragen. 
Op zondagochtend 11 februari zal Maarten de Gans de gemeente 
Zutphen bezoeken. De Mensenwijdingsdienst zal in de Spaanse taal 
gecelebreerd worden om 10.30 uur. Daarna zal Maarten ook in Zut-
phen spreken over de bouw in Plottier-Neuquén. 
 
Meer informatie bij Agnes Welman, 030-6956788 en 
Renée de Monchy, 06-40202454 of monckey85@gmail.com 
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Rafaëlkerk  
Van Tetslaan 4  
3707 VD Zeist. e-mail: zeist@christengemeenschap.nl 
Bestuurlijke informatie:  
Bernard Heldt  06 5020 4989 of zeist@christengemeenschap.nl 
Praktische informatie:  
Marianne Lampe  030 699 2250 of  m.a.lampe@icloud.com  
 

Gemeentegeestelijken 
Mathijs van Alstein  
Burg. Van Tuylllaan 38  
3707 CW Zeist 
030 275 1536 (niet op maandag) 
 
Gerjan Wijers (alleen voor Valcken-
bosch) 
Laan van Rijnwijk 1 B 58 
3709 JL Zeist 
030 633 6542 
 
Geestelijken met emeritaat: 
Ger Bouwmeester 
Lommerlust 20  
3702 BV Zeist  
030 697 7709. 
 
Marlies Janssen 
Nijenheim 3279 
3704 AW Zeist; 
030 695 6550  
 

Lisette Buisman 
Tesselschadelaan 17 
3705 AK Zeist 
06 4380 0665 
 

Harry Buisman 
Tesselschadelaan 17 
3705 AK Zeist 
06 3978 5116 
 
 

mailto:m.a.lampe@icloud.com
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Adressenbestand  
Ingrid Deij, tel. 030 6913 688 
Brugakker 6630, 3704 RN Zeist 
e-mail: ingrid.deij@telfort.nl 
 
Autovervoer 
Aanbod en vraag: Odilia Houben, tel. 030 6955 351 
 
Bankrekeningnummers  
Triodos-betaalrekening:  
NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap 
Zeist, of ING rekening:  
NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Chris-
tengemeenschap. 
 
Belgroep bij gestorvenen  
Free van der Kolk, tel. 030 6952 589 
 
Bibliotheek  
Marjo Bijleveld, tel 0343 410 866 
 
Boekentafel  
Free van der Kolk, tel. 030 6952 589 
 
Cultus-verzorgendengroep  
Marion Kuenen, tel. 030 8796 382 b.g.g. 06 4024 6040 
 
Exposities in de gemeentezaal  
Ton van Hemert, tel. 06 5514 0580 
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Gemeenteberichten 
Kopij per e-mail naar Thom Kloes: thkloes@gmail.com 
telefonisch: 0341 560 258 of in het postvak van de redactie in de 
kerk. 
 
Kerkgebouw Rafaëlkerk  
Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist 
 
Kostersgroep 
Marion Kuenen, tel. 06 4024 6040 
 
Reservering ruimtes 
Marion Kuenen, tel. 06 4024 6040 
 
Sociaal knooppunt (knooppunt groep en pastorale groep) 
Odilia Houben, tel. 030 6955 351 
 
Waakgroep 
Floor van der Voet, tel. 030 2210 872 b.g.g. 030 6913 981 
 
Website 
www.zeist.christengemeenschap.nl  
Wijzigingen doorgeven aan Thom Kloes:  
thkloes@gmail.com of telefonisch 0341 560258. 

 
Gemeenteberichten 
De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschij-
nen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden janu-
ari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november. 
De gemeenteberichten worden aan leden en belangstellenden per 
post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het 
kwartaalblad ‘In Beweging’ van de Christengemeenschap in Neder-
land en Vlaanderen.  
 
 

http://www.zeist.christengemeenschap.nl/
mailto:thkloes@gmail.com
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Leden ontvangen de gemeenteberichten gratis, van belangstellen-
den en andere abonnees wordt een bijdrage van €30,- per jaar ge-
vraagd. Een digitaal abonnement is niet mogelijk. 
 
Een verkorte versie van de gemeenteberichten (zonder persoonsge-
gevens) vindt u op de website www.zeist.christengemeenschap.nl  
Nieuwe post-abonnees kunnen zich aanmelden bij de administratie 
van de kerk, Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist. E-mail: zeist@christen-
gemeenschap.nl 

 
Kopij komende gemeenteberichten 
Kopij voor de komende gemeenteberichten van februari en maart 
2018 graag uiterlijk 14 januari per e-mail naar: thkloes@gmail.com  
Dringende correcties of aanvullingen kunt u tot uiterlijk 21 januari 
aanleveren.  
Kopij kan ook via het postvak van de redactie in de kerk of telefo-
nisch doorgegeven worden (0341 560258).   
De komende gemeenteberichten worden 29 januari verzonden. 
 
De redactie behoudt zich het recht voor, inzendingen te weigeren, 
in te korten en te redigeren.  
 
 
 
 

http://www.zeist.christengemeenschap.nl/
mailto:thkloes@gmail.com



