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Bestuurlijk Jaarverslag 2021 

 
 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 2021.   

  

Het bestuur van de Christengemeenschap in Zeist werd in 2021 gevormd door:  

• Thom Kloes, voorzitter; 

• Bernard Heldt, secretaris;   

• Christiaan van der Velde, penningmeester; 

• Nellie Engelaer, lid tot 13 juni; 

• Annemarie Sijens, lid vanaf 6 mei; 

• Mathijs van Alstein, geestelijke;  

• Lisette Buisman, geestelijke.  

  

In het verslagjaar heeft het bestuur 11 maal regulier vergaderd, t.w. op 21 januari, 11 februari, 11 maart, 8 

april, 6 mei, 10 juni, 8 juli, 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december.  

 

In 2021 is er een wisseling in het bestuur geweest. Nellie Engelaer trad af na het verstrijken van haar 

tweede bestuurstermijn. Annemarie Sijens werd middels een schriftelijke ledenstemming als bestuurslid 

gekozen met 82 stemmen voor.  

 

Het bestuur besprak 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 de leden van het convent. Van het verloop van de vergaderingen werd telkens een 

verslag gemaakt. Na het vaststellen van de betreffende verslagen werden zij openbaar gemaakt door ze 

neer te leggen in de hal van de kerk.   

 

 De ontwikkeling van het aantal leden en belangstellenden is als volgt: 

 

einde van 

het jaar 

Aantal leden Belangstellenden Alleen gemeente- 

berichten  

Totaal 

2019 231 145 9 385 

2020 216 147 12 375 

2021 217 138 13 368 
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2. Hoofdlijnen van het beleid  
 

Informatievoorziening  

In het verslagjaar is aandacht besteed aan de informatievoorziening van de leden en belangstellenden. Dit 

leidde onder meer tot: 

• Een herzien overzicht van de 24 taakgroepen met daarin de basisafspraken, de contactgegevens van de 

aanspreekpersonen en van de desbetreffende portefeuillehouders in het bestuur; 

• Een nieuwe taakgroep ‘Informatievoorziening’. Tot de kernactiviteiten behoren het opstellen en 

verzenden van de tweemaandelijkse gemeenteberichten, het beheren en actualiseren van de website, 

het verzorgen van de berichtgeving (schriftelijk of per e-mail) aan de leden en belangstellenden, het 

onderhouden van de prikborden, het beheer van het informatiemateriaal zoals de financiële folder en 

de informatiebrochure en het behandelen van aanmeldingen van nieuwe belangstellenden; 

• Ten behoeve van de informatievoorziening is een e-mailbestand gevormd zodat leden en 

belangstellenden die daar prijs op stellen per e-mail actuele berichten van het bestuur of het convent 

ontvangen. Het bestand omvat inmiddels meer dan 100 adressen. 

• Een algemeen adres info@rafaelkerk.nl, bedoeld voor informatieve vragen en om zich aan te melden 

voor lezingen, cursussen en andere bijeenkomsten. Aanmelding was nodig als er beperkende 

coronamaatregelen golden. 

• Een YouTube-kanaal waardoor de jaarcursus van Bastiaan Baan ‘Toekomst voor de aarde?’ voor een 

omvangrijk publiek toegankelijk werd. 

 

Kinder- en jeugdbeleid 

Er is een taakgroep ‘kinder- en jeugdbeleid’ in het leven geroepen. Hierin wordt eraan gewerkt dat kinderen 

en jongeren een herkenbare positie in onze gemeente innemen. Het jongerenbeleid is een essentieel 

onderdeel van de cultuur in de gemeente. Het aanbieden van inhoudelijke en culturele activiteiten voor 

kinderen en jongeren onderstreept dit    

Zowel op de website als in de gemeenteberichten is een rubriek ingericht voor kinderen en jongeren.  

 

Vergadervoering 

In het verslagjaar is aandacht besteed aan de vergadervoering van het bestuur. Beoogd werd de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van de vergaderingen te verhogen. Van belang daarbij is duidelijkheid 

over wat bij het bestuur thuishoort en wat bijvoorbeeld bij het convent. Daarnaast is het streven om zoveel 

mogelijk ‘regelpunten’ over te laten aan de taakgroepen en de desbetreffende portefeuillehouders in het 

bestuur. Dit schept meer ruimte om langer stil te staan bij thema’s zoals financiën, onderhoud, jeugdbeleid, 

signalen uit de gemeente en te nemen coronamaatregelen.  

 

Onderhoud van het kerkgebouw 

Het onderhoud van de kerk heeft structureel aandacht gekregen. Daarbij is de onderhoudsgroep uitgebreid 

en is een ‘klusgroep’ in het leven geroepen. 

Slijtage van de vloerbedekking in de hal was aanleiding om te onderzoeken wat mogelijke alternatieven zijn. 

Er is advies uitgebracht, maar dit proces is in 2021 niet afgerond.  
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Sleutelbeleid 

Een regeling is opgesteld, gericht op verantwoord sleutelbezit voor leden en belangstellenden die in de kerk 

actief zijn. De regeling beoogt dat er niet onnodig sleutels in omloop zijn, dat er voldoende sleutels op 

voorraad worden gehouden om zo nodig te kunnen verstrekken, en dat er een deugdelijke administratie en 

registratie is van het sleutelbezit. 

 

Coronamaatregelen 

Ook in dit verslagjaar was er aanleiding in de kerk maatregelen te nemen om de verspreiding van het 

coronavirus te beperken. Structurele maatregelen hadden betrekking op het bewust regelen van de 

ventilatie en het bewaken van de luchtvochtigheid.  

De incidentele maatregelen varieerde al naar gelang de landelijke ontwikkeling van het aantal 

besmettingen, de maatschappelijke normen en de richtlijnen van de overheid.  

Overwegend ging het om het volgende: 

• De 1½ meter afstand houden was gedurende het verslagjaar de norm; 

• Tijdens de diensten en andere activiteiten is een maximum gesteld aan het aantal deelnemers, opgave 

was noodzakelijk, voor de diensten via koster@rafaelkerk.nl en voor andere activiteiten via 

info@rafaelkerk.nl;  

• Een extra dienst op de vrijdagochtenden om spreiding van de bezoekers te bevorderen; 

• Het aantal mensen aan wie de communie wordt uitgereikt werd beperkt. Het uitreiken is vanaf 7 maart 

wel weer op de gebruikelijke manier gedaan, nadat eerder enige tijd de hostie in de wijn werd gedoopt;   

• Lezingen, cursussen en andere bijeenkomsten in de kerk zijn gedurende enkele maanden geheel 

afgelast. De verhuur van de ruimten in de kerk is eveneens langere tijd gecanceld; 

• Gedurende meerdere maanden: geen koffiedrinken na de dienst en geen boekentafel; 

• Ook voor deelname aan de communie op zondag was inschrijven bij de koster nodig. 

 

De coronamaatregelen zijn in de bestuursvergaderingen steeds besproken en geëvalueerd en kwamen 

eveneens in het gemeenteberaad aan de orde. 

 

 

3. Een greep uit de overige activiteiten en aandachtspunten  
  

Conform artikel 4 lid 9 van het huishoudelijk reglement 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  hebben plaats gevonden op 31 januari (en 
parallel daaraan op 7 februari), 14 februari, 11 april, 13 juni (algemene ledenvergadering), 12 september en 
14 november. 
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.  
 

Het gemeenteberaad van 31 januari / 7 februari had uitsluitend betrekking op informatie en 

gedachtewisseling over het deelnemen aan en verstrekken van de communie in coronatijden.  

Het gemeenteberaad van 13 juni was ingericht als algemene en financiële ledenvergadering. Hierin is de 

resultatenrekening 2020 besproken en is de begroting 2021 goedgekeurd met 81 stemmen voor en 1 
onthouding en is Annemarie Sijens benoemd als bestuurslid.  

In het gemeenteberaad van 13 juni is afscheid genomen van Nellie Engelaer als bestuurslid.  
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Op 28 februari heeft Bastiaan Baan zijn 40 jarig priesterjubileum gevierd met een beperkte festiviteit in de 
cultusruimte. Op 5 september is zijn jubileum op uitgebreide wijze voor een ruimer publiek gevierd.  
 
In de Stille Week was er elke ochtend een mensenwijdingsdienst. Op maandag t/m donderdag werd er ’s 
avonds een cultische dagsluiting gehouden, voorafgegaan door een korte lezing over het Onze Vader in vier 
kerntalen. Op paaszondag zijn twee diensten gecelebreerd.   

 

De afsluiting van het kerkelijk jaar vond plaats op zondag 21 november in de cultusruimte.  De  
gemeentekroniek van het afgelopen kerkelijk jaar werd voorgelezen en nieuwe leden zich hebben 

voorgesteld.  

 

Cursussen en lezingen 

Hoewel door de coronasituatie aan de gemeenteactiviteiten bij tijd en wijlen forse beperkingen werden 
opgelegd, waren leden en belangstellenden toch niet geheel verstoken van ‘geestelijk voedsel’.  

Om een – incomplete -  indruk te geven wat er op dit gebied in 2021 doorgang vond: 

    

Cursus over het Lukasevangelie met Mathijs van Alstein.  
Cursus ‘de beelden van het Johannesevangelie’ met Lisette Buisman.  
Jaarcursus Toekomst van de Aarde met Bastiaan Baan in 12 voordrachten  
 
Biografiebijeenkomst voor mensen boven 72 jaar met Ingrid Abas en Lisette Buisman.  
Open gespreksgroep over het epistel door het jaar met Lisette Buisman.  
Oriëntatie-weekend ‘mens worden, priester worden’ 
Op zoek naar het Kerstlicht in ons zelf met Greet Vervoort.  
Lessen religieuze ontwikkeling met Bernard Heldt 
 
Lezingen op dinsdagavonden: 
Tijdsfenomenen I : Christus als heler 
Tijdsfenomenen II : Christus als hoeder met Christina Tellingen 
Tijdsfenomenen III : Christus als leraar met Mathijs van Alstein 
Enkele lezingen zijn gezien de corona afgelast. We noemen:  Het Zegel is de Liefde - ontmoetingen met God 
en het Zegel is de Liefde - een apocalyptische geboorte met Lisette Buisman. 
 

En daarnaast: 

• Het gemeente-uitstapje naar Zutphen was een succes. Er waren 37 deelnemers.  

• Bij de vergaderingen van de Landelijke Raad (het ‘parlement’ gevormd door afgevaardigden van de 
plaatselijke gemeenten) trad Thom Kloes op als vertegenwoordigen van Zeist. Thom maakt deel uit van 
een kleine redactiecommissie die werkt aan vernieuwing van de landelijke website van de 
Christengemeenschap. 

• Een lid van onze gemeente, Ingrid Deij, is benoemd in de identiteitsraad van Huize Valckenbosch / 
Leendert Meeshuis afdeling Eva Mees en Bovenwegen. 

• Tegen de achtergrond van de groeiende taken van de kosters, is een derde koster aangesteld. De 
kosters zijn eenvoudig bereikbaar via kosters@rafaelkerk.nl.  

• Gerjan Wijers heeft op 1 februari haar priesterlijke taken in Valckenbosch overgedragen aan het 
convent. 

• Logos, de internationale nieuwsbrief van de Christengemeenschap wordt voortaan in Nederlandse 
vertaling op onze website toegankelijk. 
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• Op 24 oktober hebben twee priesters van het seminarie in Toronto een Engelstalige dienst 
gecelebreerd, waarna in de gemeentezaal een geanimeerd gesprek met hen plaats vond.  

• De viering van 100 jaar Christengemeenschap in 2022 in onze gemeente, is in oktober in een eerste 
bijeenkomst in contouren voorbereid. 

 
Zoals elk jaar, hebben ook in 2021 talrijke leden en belangstellenden zich ingezet om de cultische 
activiteiten te ondersteunen en het gemeenteleven te laten floreren. Denk aan de ministranten en aan de 
vele taakgroepen. En laten we de ouders niet vergeten die de peuterochtenden verzorgden en activiteiten 
voor de kinderen mogelijk hebben gemaakt.  
Onze hartelijk dank daarvoor! 
 
Het bestuur van de Christengemeenschap Zeist 
    
 
 
 
 
 
 

 


