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Rondom de diensten 
 

 

 

Mensenwijdingsdienst  

Gezien de corona-uitbraak zijn het aantal diensten en de aanvangs-

tijden gewijzigd, zie hieronder. Daarnaast is het aantal mensen dat 

een dienst kan bijwonen beperkt, daarom wordt u verzocht zich 

vooraf aan te melden. U heeft hierover rond 13 mei een brief van 

bestuur en convent ontvangen.  

De brief en actuele informatie over eventuele wijzigingen vindt u op 

onze website: zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/  

De aanmeldingsprocedure is hieronder te zien. 

 

De aanmeldingsprocedure voor de diensten 

• Wie aan een mensenwijdingsdienst wil deelnemen, wordt ver-

zocht zich vooraf aan te melden. Dit kan bij Evelien Everts via de 

mail (emeverts@gmail.com) of door uw bericht telefonisch in te 

spreken via 06 407 55 696.  

 

• De telefoonlijn is hiervoor uitsluitend geopend op donderdag-

avonden tussen 19.00 en 21.00 uur voorafgaand aan de week 

waarin u een dienst wilt bezoeken. Berichten via de mail zijn 

ook op donderdagen tot 21.00 uur welkom. 

 

• Het aantal aanmeldingen zal in veel gevallen groter zijn dan de 

beschikbare plaatsen. Daarom wordt zorgvuldig bekeken welke 

aanmeldingen gehonoreerd worden, zodat iedereen gelijkelijk 

aan de beurt kan komen. Dit wordt gedaan door Evelien en een 

priester.  

 

• Wie zich voor een dienst heeft aangemeld en deze kan bijwonen 

krijgt daarover bericht. Krijgt u geen bericht, dan kunt u de des-

betreffende dienst niet bijwonen.   
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Aanvang van de diensten 

Tot en met zondag 12 juli: 

Zondag  9.30 uur en 11.00 uur 

Woensdag  9.00 uur 

Donderdag 9.00 uur 

Vrijdag  9.00 uur 

N.B.: Zie de diensten op de 1e, 2e en 3e Pinksterdag hieronder. 

 

Van 13 juli tot en met 13 september (zomerrooster): 

Zondag             10.30 uur 

Woensdag 9.00 uur 

 

Na 13 september: 

Zondag             10.30 uur 

Woensdag 9.00 uur 

Donderdag 9.00 uur 

 

Diensten in de Pinkstertijd 

Op eerde Pinksterdag (31 mei) zijn de diensten zoals hierboven ver-

meld: om 9.30 en 11.00 uur. Op tweede en derde Pinksterdag 

(maandag 1 juni en dinsdag 2 juni) is er een dienst om 10 uur. 

 

Diensten in Huize Valckenbosch  

In Valckenbosch worden voorlopig alleen stille diensten voltrokken. 

Zodra deze situatie verandert, worden de bewoners van Valcken-

bosch daarvan op de hoogte gesteld. 

 

Diensten in het Leendert Meeshuis  

De diensten zijn voorlopig afgelast. 

 

 

 

Actuele informatie over wijzigingen van het aantal diensten, de aan-

vangstijden en het aantal personen per dienst vindt u op onze website: 

zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/  
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Evangelie in de Mensenwijdingsdienst 

Pinksteren 31 mei Johannes 14 23-31 

Trinitarische tijd 7 juni Johannes 17 6-11 

 14 juni Johannes 4 1-26 

 21 juni Johannes 3 1-17 

Johannestijd 24 juni Markus 1 1-11 

 28 juni Markus 1 1-11 

 5 juli Johannes 3 22-36 

 12 juli Johannes 5 31-37 

 19 juli Mattheüs 11 2-15 

Trinitarische tijd 26 juli Markus 8 27-35 

 2 aug Mattheüs 7 1-14 

   en 7 24-29 

 9 aug Lukas 15 3-32 

 16 aug Lukas 9 1-17 

 23 aug Lukas 18 35-43 

 30 aug Markus 7 31-37 

 6 sept Lukas 10 1-20 

 13 sept Lukas 17 11-19 

 20 sept Mattheüs 6 19-34 

 27 sept Lukas 7 11-17 

Michaëlstijd  29 sept Mattheüs 22 1-14 

 

Liederen in de Mensenwijdingsdienst 

Tot nader bericht worden in de kerk geen liederen gezongen. 

 

Zondagsdienst voor de kinderen 

Hoewel de basisscholen weer (voorzichtig) open zijn, is er om di-

verse redenen in de hele periode tot oktober geen kinderdienst. Be-

gin september zal het convent overleggen hoe het daarna verder 

gaat met de kinderdiensten.    
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De kleuren aan het Altaar de komende tijd 
Het wonder van de Pinkstermorgen bloeit uit de hemelvaart op  

als een bloem uit de knop. 

Emil Bock 

 

De kleuren van het Pinksterfeest en de Johannestijd zijn wit met 

geel. Wit is de kleur die in onze ziel spreekt van de geest, van het 

niet zichtbare en geel als de glans van het geestelijke. Zoals wij het 

daglicht dat de zon ons schenkt niet kunnen zien, maar alleen zicht-

baar wordt in haar uitwerking aan de dingen van de uiterlijke we-

reld, zo is het ook met de Geest. Het licht en de geest zijn in essen-

tie bovenzinnelijk. De bloem die opbloeit, bloeit op in het innerlijk 

van de mens. Als eerste bij de apostelen. 

 

Hemelvaart herinnert ons aan het moment dat de leerlingen dach-

ten dat de Opgestane hen had verlaten. Oneindige droefheid 

maakte zich van hen meester en in de grote smart hervonden ze 

Hem na diep lijden in hun innerlijk, in hun gevoel. Daarvan spreekt 

het Pinkstergebeuren.  
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Een geruis als een stormwind gaat door het huis waar de leerlingen 

bijeen waren ‒ de leerlingen ontwaakten, werden wakker uit hun 

dromende toestand. Ze zagen bij elkaar een vlam boven het hoofd.  

Er ging hun een licht op. 

Dat licht wordt de Heilige Geest genoemd. Ze werden zich bewust 

van de Christuskracht in henzelf. Vanaf dat moment trekken de 

apostelen de wijde wereld in om te verkondigen hoe de helende 

Christuskracht als een vermogen en opdracht aan ieder mens ge-

schonken is. Het vermogen om in vrijheid aan een nieuwe toekomst 

te bouwen waaraan de hele schepping deelheeft.  

 

‘Alleen met het hart kan je goed zien’ vertelt ons de kleine prins. De 

Geest van waarheid en liefde schenkt ons het vermogen om de 

Geest achter de ‘werkelijkheid’ te schouwen. Zuivere harten, morele 

impulsen, zullen de toekomstige wereld tot een lichtende wereld 

maken. Wat binnen in ons leeft zal dan buitenkant worden, leert 

Steiner. Medescheppers van de wereld zijn wij. 

  

De grote oproep tot ommekeer predikt Johannes. Zelf maakte hij de 

weg vrij voor het nieuwe dat komen moest: ‘Ik moet afnemen’.  

Een andere tijd breekt aan. Na de zomerzonnewende, wanneer de 

zon zich terugtrekt, ademt de aarde haar ziel weer in. Het is al niet 

meer zo dat de mens als in extase zichzelf in de zomertijd helemaal 

verliest. Ook niet, nu de zomers warmer lijken te worden. De uiter-

lijke natuur helpt ons de weg naar verinnerlijking te gaan en de 

vraag is: gaan we die weg met een innerlijke wakkerheid en verbon-

den met ons hogere ik, of doen we het half dromend? Johannes-

feest, het feest van de christelijk geïnspireerde mens. 

Het licht van de geest zelf kunnen wij helemaal niet verdragen, wij 

zouden in onmacht geraken en ook aan het altaar verschijnt geen  

oogverblindend wit, maar is het afgezwakt tot een milde, zachte tint 

die goed te verdragen is en toch het geestelijke vertegenwoordigt.  
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De kleur geel voegt zich daarbij en voegt iets van warmte van de 

duisternis van de aarde toe. Hartewarmte voegt zich bij Gees-

teslicht. Geel maakt ons opgewekt, brengt vreugde, geeft glans en is 

een kleur die wil uitstromen. Laat zich eigenlijk niet beperken of 

vormen. Met de Johannestijd zien we echter achtmaal de gele 

rombe-vorm op de kazuifel. Gebonden in de vorm die vanouds een 

zonneteken is. Ritmisch geplaatst. 

Je kan het zien als het vermogen van ons afzonderlijke mensen om 

als zonnige vlammen de Christuskracht in de wereld werkzaam te la-

ten zijn. Na de octaaf van Advent tot en met Johanni, een nieuw be-

gin. 

Tussen het Pinksterfeest en het feest van Johannes hebben we een 

korte periode de kleuren die door het jaar heen gewijd zijn aan de 

triniteit. Ook die kleuren zijn licht zoals straks ook de kleuren van 

Michaёl. 

 

Elza Prins van Dreven 

 

Al het werk van de Christengemeenschap is afhankelijk van de fi-

nanciële bijdragen en de prak-

tische medewerking van leden 

en belangstellenden. De Chris-

tengemeenschap kent geen 

andere inkomsten. 

Triodos-betaalrekening:  

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten 

name van De Christengemeen-

schap Zeist.  

 

Of ING rekening: NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente 

Zeist der Christengemeenschap. 
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Uit het gemeenteleven 
 

 

 

Overleden 

Op 17 april 2020 overleed de heer Ferdinand Bordewijk geboren op 

8 april 1930. De crematie met het rituaal van de Christengemeen-

schap heeft in besloten kring plaats gevonden op  

23 april.  

De mensenwijdingsdienst voor de overledene is, eveneens in beslo-

ten kring, gehouden op 9 mei 2020 in de Rafaëlkerk. 

  

Op 23 april 2020 overleed in het Leendert Mees Huis Gijsbertus 

Hendrienus de Jong (geb. 26 maart 1926). Op 22 april heeft hij de 

stervenswijding ontvangen. De uitzegening vond plaats op 25 april. 

De begrafenisplechtigheid werd 29 april gehouden op de Algemene 

Nieuwe Begraafplaats in Doorn. De mensenwijdingsdienst voor de 

overledene werd gehouden op 2 mei in Zeist.  

 

Op 28 april 2020 overleed Eduard Cornelis Willem van der Most 

(geb. 12 september 1964). De uitzegening vond plaats op 1 mei. De 

uitvaart vond plaats op 4 mei in het crematorium van Zeist. De men-

senwijdingsdienst voor de overledene werd gehouden op 16 mei.  

 

Op 3 mei 2020 overleed in het Leendert Meeshuis de heer Cornelis 

Willem Pieter Deij, geboren op 26 november 1944 in De Bilt 

De crematie met het rituaal van de Christengemeenschap heeft in 

besloten kring plaats gevonden op 8 mei 2020, in het crematorium 

van de algemene begraafplaats in Zeist.  

 De mensenwijdingsdienst voor de overledene is, eveneens in beslo-

ten kring, gehouden op 23 mei 2020 in de Rafaëlkerk. 

  

Een hand reiken 

Het evangelie kent twee cultische maaltijden: de instelling van de 

eucharistie en de wonderbare spijziging.  

Waarom zijn deze maaltijden cultisch?  
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Omdat in hen het hogere en het lagere, de hemelse en de aardse 

wereld met elkaar verbonden worden. Bij de eucharistie wordt het 

brood op aarde gebroken om hemels door te werken; bij de won-

derbare spijziging wordt het brood in de hemel gebroken om aards 

door te werken.  

Cultus verbindt hemel en aarde.  

 

Hemel en aarde worden echter niet alleen in de cultus met elkaar 

verbonden. Alles wat in geestelijke werelden gebeurt drukt zich af 

op aarde, en omgekeerd. Onze aardse werkelijkheid, met al haar 

vreugde en verdriet, haar schoonheid en haar verschrikking, werkt 

ook door in de hemel. Wat betekent het bijvoorbeeld dat mensen 

elkaar dagelijks miljarden keren de hand schudden? Daarin drukt 

zich verbondenheid uit, vertrouwen, overgave aan elkaar. Dit voedt 

goden.  

Op dit moment geven wij elkaar geen hand meer. De samenleving is 

grotendeels dicht en nagenoeg ons hele leven valt stil of wordt digi-

taal voortgezet. Des te meer is het nu aan ons om spiritueel te doen 

wat fysiek gestopt is: elkaar in de geest een hand te reiken en inner-

lijk een gevoel van verbondenheid te scheppen; het vertrouwen te 

laten regeren in plaats van de angst om zo, ieder op de eigen ma-

nier, de aarde hemels te spijzigen. 
 

Mathijs van Alstein    

 

Beschouwingen van Bastiaan Baan 

Sinds de Lijdenstijd schrijft Bastiaan Baan elke week een korte be-

schouwing, waarvan steeds de laatste vijf op de website zijn te le-

zen. Zij spreken me zeer aan en ik heb Bastiaan gevraagd ermee 

door te gaan, ook nu de diensten weer hervat worden.  

U kunt ze op de website vinden.  
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Omdat niet iedereen toegang heeft tot de website, wil ik proberen 

tussenpersoon te zijn, zodat mensen met internet ervoor zorgen dat 

anderen zonder internet ze ook krijgen. 

1. Wie heeft internet en wil op zich nemen, dat enkele anderen 

een papieren versie krijgen? Zie mijn emailadres. 

 

2. Wie krijgt de beschouwingen niet en wil ze wel graag hebben. 

Graag een briefkaartje naar mij. 
 

Tom Rosenberg 

 

Oproep 

In de 7 weken waarin stille diensten werden gehouden hebben en-

kele ‘doorgewinterde' ministranten het mogelijk gemaakt om drie 

keer per week de diensten te verzorgen - waarvoor onze grote 

dank! Nu we het aantal diensten naar 5 per week brengen hopen 

we enkele leden bereid te vinden, in te stappen in het ministreren, 

zodat deze taak over meerdere mensen verdeeld kan worden.  

 

Graag aanmeldingen bij Free van der Kolk. Zij werkt nieuwe mi-

nistranten in. 
 

Het convent 

 

Mededelingen van het bestuur 

 

De jaarvergadering, maar dan anders 

Door de coronamaatregelen is de jaarvergadering uitgesteld. Deze is 

nu gepland op zondag 13 september. Dit in de hoop dat bijeenko-

men dan wel kan.  

Bij deze gemeenteberichten zijn de stukken voor de jaarvergadering 

gevoegd:  
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 Jaarverslag 2019; 

 Jaarcijfers 2019 met daarin de begroting 2020; 

 Toelichting op de jaarcijfers 2019 en de begroting 2020; 

 Agenda van de jaarvergadering; 

 Brief bij de agenda; 

 En op de achterkant van die brief: een stembiljet. 

 

Een stembiljet? 

Ja, de brief waarop het stembiljet is gedrukt geeft een toelichting. 

Die komt erop neer dat stemmen over twee onderwerpen, gezien 

de omstandigheden eigenlijk niet anders kan. In de brief staat ook 

alles over het indienen van een uitgebrachte stem. 

Het bestuur verzoekt alle leden hun stem uit te brengen. Dat kan tot 

en met 12 juni. Wij ervaren elke uitgebrachte stem als blijk van be-

trokkenheid.  

 

Het voorgedragen bestuurslid 

Het bestuur stelt Thom Kloes voor als nieuw bestuurslid. Op het 

stembiljet kunnen leden zich hierover uitspreken.  

Op verzoek van het bestuur zegt Thom hieronder iets over zichzelf: 

 

Marry Huisman en ik zijn, na een intens gesprek met Siegwart Knij-

penga, in de zomer van 1986 lid geworden van de Christengemeen-

schap Zeist. We deden dit kort voor onze huwelijkswijding door Jan 

van Dreven. 

Lid worden was voor mij een hele stap die ik ervoer als een keer-

punt, maar werkelijk toegang vinden tot de gemeenschap liep niet 

vanzelfsprekend. Mijn deelname destijds aan de financiële commis-

sie droeg daar niet echt aan bij. Betrokkenheid bij de sacramenten, 

vooral rond de jeugdwijding van onze drie kinderen, deed dat uit-

eindelijk wel.  
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Maar mijn vraag bleef: wat kan ik voor de Christengemeenschap te-

rugdoen? 

Het verlossende antwoord kwam eind 2015 toen ik de verzorging en 

verzending van de gemeenteberichten kon overnemen van Jules Fa-

ber en Ger Jue.  

Het bleek meer werk dan ik dacht en sluipenderwijs kwam daar de 

website nog bij. Maar het bracht wel wat ik wilde: iets terugdoen. 

Vanuit datzelfde motief ben ik al geruime tijd redactielid en pen-

ningmeester van In Beweging, het tijdschrift dat hier geen toelich-

ting behoeft. 

Over ‘geruime tijd’ gesproken: sinds 2016 werk ik zo’n 30 uur per 

maand op de crisislijn van 113-zelfmoordpreventie. Ook dat is ‘iets 

terugdoen’. Want toen ik als organisatiepsycholoog in de psychiatrie 

werkte, droeg ik – eigenlijk tegen beter weten in - bij aan het ‘stan-

daardiseren’ van de zorg. De patiënt werd slim gereduceerd tot ‘ge-

val’. Op de crisislijn daarentegen gaan de hulpgesprekken over wat 

iemand ten diepste bezighoudt. Daar zoeken dagelijks rond 260 

mensen (in één gesprek) erkenning en persoonlijke steun om zich – 

in elk geval even - te kunnen ontworstelen aan hun sluipende of 

acute, maar altijd knellende doodswens, hun paniek, hun wanhoop. 

Dat lukt soms. En soms niet, maar dan hopelijk later wel.  

Of iemand blij is met een gesprek, hangt niet af van wat ik weet en 

vind, maar van wie ik ben. Logisch misschien, maar ik vond dat aan-

vankelijk nogal verrassend. 

Wat me ook verraste is dat voor veel mensen zelfmoord en eutha-

nasie zo dicht bij elkaar liggen. Dat bracht me ertoe een boek samen 

te stellen: ‘Het maakt uit hoe je sterft – visies op euthanasie’, vorig 

jaar uitgegeven bij Christofoor.  

 

Bestuurlijke ervaring? Wel wat: ik ben bestuurslid geweest van An-

troposana en bestuursvoorzitter van twee zeer verschillende vrije-

scholen. Mijn valkuil bleek te zijn dat ik teveel naar me toetrok.  
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Nu ben ik penningmeester van stichting Wederzijds en zet me mid-

dels lezingen en workshops in voor een ‘spirituele stervenscultuur’, 

al ligt die inzet nu enige tijd stil. 

Zo nu en dan waak ik voor stichting Hest een nacht bij terminale pa-

tiënten die thuis willen sterven. 

In mijn verwachte functie in ons bestuur wil ik eerst ontdekken wat 

en waar de mogelijkheden en de grenzen zijn. Er op de achtergrond 

aan bijdragen het convent te ontlasten van niet eigenlijke taken, dat 

motiveert me.  

En in het verlengde daarvan de vele taakgroepen te faciliteren, zo-

dat zij het onmisbare werk dat ze vrijwillig op zich hebben genomen, 

binnen de afspraken naar eigen inzicht kunnen realiseren. 
 

Thom Kloes 

 

Vakantiegeld 

Ook dit jaar kunt u een bijdrage over-

maken voor het vakantiegeld van onze 

priesters. De vakantieperiode ziet er dit 

jaar door de coronacrisis anders uit dan 

voorgaande jaren. Terwijl de boeking al 

was gedaan en betaald, worden vakan-

tiereizen wellicht noodzakelijkerwijs uit-

gesteld. Uiteraard gunnen we onze 

priesters een vakantiereis zodra dat 

weer mogelijk is.  

Uw welkome gift kunt u overmaken op 

één van onze bankrekeningen onder 

vermelding van ‘vakantie’.  

Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

                                                Christiaan van der Velde, penningmeester 

 

Wellicht uitgesteld? 
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Een nieuw gezicht 

Van tijd tot tijd verschijnt een nieuw gezicht in onze kerk: iemand 

die de weg naar de mensenwijdingsdienst heeft gevonden en die 

daarna week in, week uit, jaar in, jaar uit terugkomt op deze plek. 

Onze trouwe leden, die ‘het’ gevonden hebben, weten waarover ik 

schrijf. 

In de veertig jaren dat ik met de gemeente Zeist verbonden ben (zij 

het met onderbrekingen) heb ik vele gezichten zien komen en gaan.  

Natuurlijk, niemand heeft het eeuwige leven. 

 

Sinds kort is bij onze kerk een 

Gezicht-bepalend beeld ver-

schenen, dat denkelijk nooit 

meer zal verdwijnen. Het lijkt 

wel voor de eeuwigheid ge-

maakt, zo onverzettelijk staat 

het daar voor de ingang. Een 

goede kans dat het er over 

eeuwen nòg staat, als een tijd-

loos monument. Op 4 mei 

werd met man en macht ge-

werkt om dit beeld te plaatsen. 

De maker Martien Ockeloen, 

die het beeld aan de gemeente 

geschonken heeft, gaf het de 

titel: 'Behoed midden.’ Deze ti-

tel is toepasselijk voor de 

sculptuur, maar wellicht ook 

voor onze gemeente. Denkend aan de gemeente Zeist zie ik een 

grote groep mensen - ook in deze weken waarin de kerk bijna  

leeg is - die rondom het middelpunt van de sacramenten staan.  

Gezamenlijk behoeden we dit midden.  
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Moge dit beeld ons blijvend herinneren aan deze opdracht. 
 

PS: Wanneer de deuren van de kerk weer wijd open gaan, zullen we 

op een zondag na de dienst Martien Ockeloen en zijn vrouw Ros-

witha uitnodigen om hen alsnog te danken en de onthulling van het 

beeld nog eens dunnetjes over te doen. 

 

Bastiaan Baan 

 

Cursussen 

Alle cursussen, lezingen en andere openbare activiteiten zijn tot 

september geannuleerd.  

 

 

  

 

Actuele informatie over eventuele wijzigingen vindt u op onze 

website: zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/  
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Mensen & activiteiten 
 

 

 

Zomertentoonstelling  

Vanaf begin juni zal deze zomer in wisselende samenstelling werk 

van twee kunstenaars in de kerk tentoongesteld worden. Beiden 

hebben zich jaren lang bezig gehouden met de geestelijke wereld 

die achter de natuur verborgen is. 

 

Annie Gerding - le Comte (1903 - 1988) is in Nederland bekend ge-

worden door haar boek ‘Kabouters, gnomen en fantomen’ (Rotter-

dam, 1979). Van kinds af had zij het vermogen om natuurwezens 

waar te nemen en met hen te communiceren. Verschillende keren 

werd zij voor radio en televisie geïnterviewd en werden tentoonstel-

lingen van haar  aquarellen en tekeningen gehouden. Na haar dood 

hebben de Stichting Rudolf Steiner Pedagogie en de Iona Stichting 

haar verzamelde werk aangekocht. We zullen in de gemeentezaal 

van juni tot en met augustus elke paar weken ander werk van haar 

tentoonstellen. 

 

Ook van Aart Klein, die jarenlang impressies van de verborgen we-

reld achter de natuur heeft geschilderd 

en getekend, zullen een aantal werken 

tentoongesteld worden. Hij illustreerde 

onder meer het kort geleden versche-

nen boek ‘Scheikunde, natuurwezens en 

kunst’ (Spijkenisse, 2019). 

Deze schilderijen en tekeningen zouden 

eind mei bij een conferentie van Tanis 

Helliwell en Bastiaan Baan tentoonge-

steld worden. Nu deze conferentie ver-

plaatst is naar mei 2021 kunnen we deze werken in onze kerk tonen. 
 

Bastiaan Baan 
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Kunnen we u misschien een enkele keer mailen? 

De afgelopen periode heeft u meerdere keren per post een bericht 

ontvangen van het bestuur en het convent. En laatst ook van de 

werkgroep Gemeentezorg.  

Het laten drukken en versturen van zo’n 330 brieven wordt met 

liefde gedaan, maar kost veel geld.  

Dat kan voor een deel bespaard worden als noodzakelijke informa-

tie van het bestuur, het convent of de werkgroep Gemeentezorg per 

email verstuurd kan worden. Dit zal dan met grote terughouding ge-

beuren en uitsluitend en met inachtneming van uw privacy conform 

de AVG.  

 

Staat u hier open voor?  

Mail dan naar Ger Jue: ger.jue@zonnet.nl en vermeld als onder-

werp: ‘brievenbestand’. Alleen als u uw emailadres met als onder-

werp ‘brievenbestand’ naar Ger Jue mailt, wordt dit voor het boven-

genoemde doel gebruikt. 

 

Wie niet op deze mogelijkheid ingaat blijft de berichtgeving – met 

liefde - op papier ontvangen.  

De gemeenteberichten, In Beweging en eventuele brochures wor-

den steeds aan alle leden, belangstellenden en abonnees per post 

toegezonden. 
 

Thom Kloes 

 

Informatie over de gebedscirkel  

Gebedscirkel voor de situatie in de wereld, informatie bij Ingrid van 

Tongeren 030-6954631 of Louise Kelder 030-6991047. 
 

Louise Kelder 
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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 

 


