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Bestuurlijk Jaarverslag 2020 

 

1. Algemeen 
 

In dit jaarverslag informeert het bestuur de leden en belangstellenden in hoofdlijnen over de 

activiteiten en besluiten van het bestuur in het kalenderjaar 2020.  

 

Het bestuur van de Christengemeenschap in Zeist werd in 2020 gevormd door: 

• Hans van Delden, voorzitter tot juni 2020 

• Thom Kloes, voorzitter vanaf de bestuursvergadering op 18 juni 2020 

• Nellie Engelaer, lid 

• Christiaan van der Velde, penningmeester, 

• Bernard Heldt, secretaris  

• Mathijs van Alstein, geestelijke 

• Lisette Buisman, geestelijke. 

 

In het verslagjaar heeft het bestuur 11 maal regulier vergaderd, t.w. op: 9 januari, 13 februari, 18 

maart, 16 april, 28 mei, 18 juni, 9 juli, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december 2020. 

In principe vergadert zij elke tweede donderdag van de maand in het gebouw van de Rafaëlkerk, 

Vanwege de corona crisis heeft een aantal vergaderingen telefonisch plaatsgevonden en zijn er naast 

voornoemde vergaderingen extra ingelaste bestuursvergaderingen geweest.  

 

In 2020 is er een wisseling in het bestuur geweest, waarbij Hans van Delden na het aflopen van zijn 

tweede bestuurstermijn het bestuur verliet en Thom Kloes als nieuw bestuurslid werd voorgesteld. 

De corona crisis liep als een rode draad door het afgelopen jaar, zo ook bij de stemming door de 

ledenvergadering over de benoeming van Thom, die na het annuleren van de geplande 

ledenvergadering in april schriftelijk heeft plaatsgevonden. Op één onthouding na, stemden 85 leden 

vóór zijn benoeming in het bestuur; er waren geen tegenstemmers. Thom kreeg in het bestuur de 

functie die na het vertrek van Hans vacant was, namelijk die van voorzitter. 

 

In haar vergaderingen werd door het bestuur gesproken over beheers- en bestuursaangelegenheden 

en belangrijke ontwikkelingen binnen en ook buiten de eigen gemeente. Ingekomen mededelingen 

en brieven werden behandeld en er is stelselmatig aandacht besteed aan het wel en wee van de leden 

van het convent en dat van de priesters met emeritaat. Van het verloop van de vergaderingen werd 

telkens een verslag gemaakt. Na vaststellen van de betreffende verslagen werden zij openbaar 

gemaakt door ze neer te leggen in de hal van de kerk.  

 

Eind 2020 was het aantal leden van de gemeente door met name overlijdens gedaald tot 216 (-15 ten 

opzichte van 2019). Het aantal belangstellenden bedroeg 147 (+2 ten opzichte van 2019). Daarbij 

komen nog 12 (in 2019: 9) mensen die alleen geabonneerd zijn op de gemeenteberichten. 
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2. Hoofdlijnen van het corona beleid 

 

Na het uitbreken van de corona crisis in maart heeft dit onderwerp bij alle bestuursvergaderingen 

prominent op de agenda gestaan en zijn er ook meerdere extra bestuursvergaderingen geweest over 

het te voeren beleid, waaraan ook het convent deelnam. Vooral deze extra vergaderingen waren 

intens en aangrijpend, omdat er besluiten voorlagen met verstrekkende gevolgen. De beleidslijn van 

het bestuur was om de overheidsrichtlijnen en de maatschappelijke normen te volgen. Hierbij paste 

het besluit om vanaf 24 maart tot ieders grote verdriet over te moeten gaan op enkel nog stille 

diensten, dat wil zeggen mensenwijdingsdiensten zonder de fysieke aanwezigheid van de gemeente. 

 

Over het bestuursbeleid en -besluiten rondom corona werd de gemeente geïnformeerd door onder 

meer brieven van het bestuur en het convent met naast verdrietige mededelingen ook bemoedigende 

inhoud. Het convent deed handreikingen om zich innerlijk aan te kunnen passen en deze periode 

goed door te komen. Bastiaan Baan begon met wekelijkse bijdragen op de website met inspirerende 

en voedende inhouden en aan het eind van het jaar verraste het convent de gemeente met een warme 

brief en mooie kerstkaart. 

 

Tijdens de periode van stille diensten, die bijna twee maanden zou duren, heeft het bestuur een 

werkgroep gevormd om beleid te ontwikkelen voor de gefaseerde openstelling van de diensten zodra 

dat weer mogelijk was. Vanaf zondag 17 mei konden de mensenwijdingsdiensten weer worden 

bijgewoond door maximaal 12 leden/belangstellenden per dienst en kwam er tijdelijk een extra 

dienst op zondag. Vooraf aanmelding voor de diensten was noodzakelijk, er waren maatregelen voor 

de naleving van de coronaregels, er was geen communie en er werd niet gezongen in de dienst. Per 1 

juni kwam er verdere versoepeling tot maximaal 30 deelnemers per dienst en was er enkel nog 

aanmelding voor zondag nodig. Vanaf september kwam er de mogelijkheid om aansluitend aan de 

dienst de communie te ontvangen op aangepaste wijze rekening houdend met de coronaregels. Na de 

zomervakantie begonnen ook weer de kinderdiensten en kwam ook de verhuur van de kerkruimtes 

weer op gang.  

 

Naar aanleiding van berichten in de media over de verspreiding van het corona virus heeft het 

bestuur aan de hand van een adviseur de noodzaak en mogelijkheden geïnventariseerd voor extra 

ventilatie van de cultusruimte. Hieruit is gekomen dat met 30 deelnemers aan de dienst er volgens de 

normen niet extra geventileerd hoeft te worden tijdens de dienst. Gekeken is naar manieren om 

desalniettemin de ventilatie mogelijkheden te vergroten, bijvoorbeeld als er op termijn weer meer 

mensen tot een dienst kunnen worden toegelaten, maar dit heeft (nog) niet geleid tot besluiten over 

concrete aanpassingen aan de ramen in de cultusruimte. 

 

In het najaar verslechterde de maatschappelijke situatie rond corona, waarbij met de sluiting van de 

horeca ook het koffiedrinken op zondag na de dienst weer werd gestopt. Het bestuursbeleid was er 

nu op gericht om al het cultische, waaronder voltrekking van de mensenwijdingsdienst met 30 

aanwezigen, te koesteren en al het niet-cultische werd afgelast. Ook toen Nederland half december 

opnieuw in een lockdown terecht kwam, bleef dit het beleid. Vanaf december kwam er een extra 

dienst op vrijdagmorgen en in de Kerstnacht was er de indrukwekkende situatie dat er tegelijkertijd 

twee mensenwijdingsdiensten plaatsvonden (in de cultusruimte en de gemeentezaal) met ieder 

maximaal 30 aanwezigen en met strikt gescheiden bezoekersstromen. 
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3. Activiteiten en bijeenkomsten 
 

1. Conform artikel 4 lid 9 van het huishoudelijk reglement van de Gemeente Zeist moet het bestuur 

tenminste driemaandelijks een vergadering beleggen waarop de leden van de drie organen van 

de gemeente (convent, bestuur en ledenvergadering) bijeenkomen. Deze gemeenteberaden 

waren gepland om in 2020 vijfmaal plaats te vinden, maar door de coronacrisis konden er maar 

twee daadwerkelijk doorgang vinden, namelijk na de dienst op de zondagen 9 februari en 13 

september. Het gemeenteberaad is voor het bestuur een belangrijk communicatiekanaal met de 

gemeente. De verslagen van het beraad werden zo snel mogelijk openbaar gemaakt en 

neergelegd in de hal van de kerk. 

2. Het gemeenteberaad van 13 september werd ingericht als algemene en financiële 

ledenvergadering. Hierbij waren 34 personen aanwezig. Oorspronkelijk was deze 

ledenvergadering gepland op 19 april, maar werd toen afgelast vanwege de corona crisis. Over 

twee onderwerpen, die volgens het bestuur niet konden wachten tot besluitvorming in 

september, had de ledenvergadering zich eerder al in juni schriftelijk (positief) uitgesproken, 

namelijk over de benoeming van Thom Kloes in het bestuur en de begroting van 2020. Op 13 

september werd tevens onder grote dankzegging afscheid genomen van Hans van Delden als 

bestuurslid. Thom Kloes heeft zichzelf geïntroduceerd en de gemeente drie kwaliteiten 

toegewenst waaraan hij in zijn bestuursperiode wil werken, namelijk gastvrijheid, 

openhartigheid en geïnteresseerd zijn. 

3. Met Sint Michaël, op 29 september, was op het gemeenteplein de feestelijke onthulling van het 

kunstwerk “Behoed midden”, gemaakt door Martien Ockeloen en door hem aan onze kerk 

geschonken. Dit inspirerende kunstwerk heeft een passende plaats gekregen in de tuin aan het 

gemeenteplein en springt in het oog bij het verlaten van de kerk. 

4. Ook in de Michaëltijd, op 4 oktober, konden de uitgestelde jeugdwijdingen plaatsvinden met 

maar liefst 6 wijdelingen. 

5. De afsluiting van het kerkelijk jaar kon doorgaan op 22 november in de cultusruimte na de 

dienst, waarbij de gemeentekroniek van het afgelopen kerkelijk jaar werd voorgelezen en 

nieuwe leden zich hebben voorgesteld. 

6. Ondanks dat een aantal activiteiten, waaronder bovenstaande, wel konden doorgaan, moesten 

spijtig genoeg ook veel worden afgelast, waaronder de cursussen van de priesters, de 

dinsdagavonden van de programmagroep, het geplande gemeente-uitje naar Antwerpen en Gent 

(Van Eijck tentoonstelling) in april, de boekenmarkt die gepland was in oktober en de 

kerstspelen. 

 

4. Taakgroepen en aandachtsgebieden (selectie) 

 

1. Het bestuur is doorgegaan met het actualiseren van de werkafspraken van de verschillende 

taakgroepen. De voortgang daarvan heeft wel geleden onder de corona crisis waaraan 

vanzelfsprekend meer prioriteit werd gegeven.  

2. In de kostergroep zijn de taken van Evelien Evers uitgebreid met onder andere de verhuur, het 

sleutelbeheer en de verwerking van de aanmeldingen voor de mensenwijdingsdiensten. In de 

loop van het jaar kreeg de huidige invulling van de kostersgroep verder vorm.  

3. Ook in andere taakgroepen zijn veranderingen geweest in de bezetting, zoals bij de 

cultusverzorgende groep, de koffiegroep en onderhoud kerkgebouw. Het bestuur is dankbaar 

voor alle inzet van zovele vrijwilligers.  

4. Onder begeleiding van Ben van Spanje is op grond van een actueel onderhoudsrapport van de 

Monumentenwacht het groot onderhoud van het kerkgebouw naar volle tevredenheid aangepakt 
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door een gerenommeerd en gespecialiseerd renovatiebedrijf. De werkzaamheden gaan nog door 

in 2021.  

5. Er is op initiatief van Thom Kloes een aanzet gegeven voor een nieuwe taakgroep “Informatie 

voorziening” die een aantal bestaande taakgroepen zal verenigen. Hierbij worden de 

verschillende manieren waarop informatievoorziening plaatsvindt geëvalueerd en op elkaar 

afgestemd en de digitale informatievoorziening verder ontwikkeld. Dit proces wordt volgend 

jaar vervolgd. 

6. Er is in de bestuursvergaderingen aandacht besteed aan het kinder- en jeugdbeleid dat in gesprek 

met ouders en het convent verder zal worden uitgewerkt. 

7. De financiële commissie heeft afgelopen jaar de gemeentelijke financiën verzorgd, waarvoor 

wordt verwezen naar de voor de jaarvergadering verstrekte jaarcijfers en de toelichting daarop. 

Tot de financiële commissie is Hans van Delden toegetreden. 

8. Landelijke vertegenwoordiging in de Landelijke Raad (LR): Hans van Delden heeft in 2020 

onze gemeente vertegenwoordigd bij de LR vergaderingen. Het landelijke financiële beleid was 

een belangrijk onderwerp bij deze vergaderingen. 

9. Een door de LR ingestelde adviescommissie, waarvan Christiaan van der Velde deel uitmaakte, 

heeft in het voorjaar een kritisch rapport geschreven over de toekomstbestendigheid van de 

landelijke financiën. De kern daarvan was dat er teveel geld is gestoken in de aankoop van 

woonhuizen voor de priesters en het beheer daarvan (het Huizenfonds), waarvoor de landelijke 

tegoeden van gemeentes in de zogenaamde Liquiditeitspool zijn gebruikt en landelijk een 

bankhypotheek is afgesloten. De gemeente Zeist heeft tegen de begroting van het Huizenfonds 

voor 2021 gestemd, die desondanks wel is aangenomen. Voor de gemeente Zeist is het 

landelijke financiële beleid reden geweest om niet nog meer geld uit te lenen aan de 

Liquiditeitspool, maar voorlopig op eigen spaarrekeningen aan te houden. 

 

5. Convent 

 

1. In het najaar werd bekend dat Gerjan Wijers haar werkzaamheden voor Valckenbosch zal 

beëindigen per 1 januari 2021 en dat Ingrid Deij een deel van haar zielzorgtaken zal overnemen. 

Het convent heeft de priestertaken van Gerjan Wijers overgenomen.  
 
 

 


