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Rondom de diensten 
 

 

 
Mensenwijdingsdienst 
Gezien de situatie rond het coronavirus, is het aantal mensen dat 
een dienst kan bijwonen vooralsnog beperkt. Daarom is het nodig 
dat u zich vooraf aanmeldt voor diensten op zon- en feestdagen. 
Hoe dat gaat, ziet u in de volgende paragraaf. 
Door u aan te melden komt u niet ‘voor niets’ als blijkt dat de be-
schikbare plaatsen in de cultusruimte bezet zijn. 
 
In de cultusruimte worden de banken tegen de zijmuren niet ge-
bruikt. Dit om de rust voor de dienst te bewaren en de benodigde 
afstand te kunnen behouden. Besteed a.u.b. extra aandacht aan het 
beperken van besmettingsrisico’s, zo niet voor uzelf dan toch wel 
voor een ander.  
 
De beperkende maatregelen zullen de komende tijd waarschijnlijk 
verruimd worden of verdwijnen. Op de website vindt u de actuele 
informatie. Zie: zeist.christengemeenschap.nl  
 
Aanmelden voor de diensten 
1. Wie op zon- en feestdagen aan een mensenwijdingsdienst wil 

deelnemen, wordt verzocht zich vooraf aan te melden. Dit kan 
bij Evelien Everts, liefst via de mail (koster@rafaelkerk.nl) of 
door uw bericht telefonisch in te spreken via 06 4075 5696.  

2. De telefoonlijn is hiervoor geopend op donderdagavond tussen 
19.00 en 21.00 uur voorafgaand aan de zondag waarin u de 
dienst wilt bezoeken. Aanmeldingen via de mail zijn ook tot 
donderdagavond 21.00 uur welkom. Meldt u zich voor feestda-
gen die niet op een zondag vallen graag twee dagen vooraf aan.  

3. Wie zich voor een dienst heeft aangemeld en deze kan bijwo-
nen, krijgt daarover op vrijdag bericht. Krijgt u geen bericht, dan 
kunt u de desbetreffende dienst helaas niet bijwonen.   
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Intekenen voor de communie 
Per dienst kunnen maximaal twaalf personen de communie ontvan-
gen. Om dit aantal niet te overschrijden is het nodig dat u zich 
vooraf inschrijft op het intekenformulier in de hal.  
 
Aanvangstijd van de diensten 
Hieronder ziet u de aanvangstijd van de wekelijkse diensten.  
Zondag             10.30 uur (vooraf aanmelden). 
Woensdag 9.00 uur 
Donderdag 9.00 uur (vervalt van 19 juli tot 31 augustus) 
Vrijdag  9.00 uur (vervalt van 19 juli tot 31 augustus) 
 
N.B.: 

• Op 19 juli gaat het zomerrooster in. Dit wil zeggen dat er vanaf 
19 juli tot 31 augustus geen diensten zijn op donderdag en vrij-
dag.  

• Op Sint Jansdag (donderdag 24 juni) is de dienst om 10.00 uur. 

• Ook op Michaëlsdag (woensdag 29 september) is de dienst om 
10 uur. 

• Op zondag 27 juni is de kinderdienst om 12.00 uur, na de men-
senwijdingsdienst.   

 
Diensten in Huize Valckenbosch 
In principe op vrijdag om de veertien dagen om 10.30 uur.  
De komende data zijn 11 juni, 25 juni, 9 juli, 23 juli, 6 augustus, 20 
augustus, 3 september, 17 september en 1 oktober.  
Bij deze diensten zijn i.v.m. maatregelen rondom corona alleen de 
bewoners van Valckenbosch welkom.  De kapel is te klein om in de 
huidige omstandigheden mensen van buiten toe te laten.  
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Diensten in het Leendert Meeshuis  
Eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende data zijn 
15 juni, 13 juli, 17 augustus en 14 september. 

 
Evangelie in de mensenwijdingsdienst 
Trinitarische tijd 30 mei Johannes 17 6-11 
 6 juni Johannes 4 1-26 
 13 juni Johannes 3 1-17 
 20 juni Mattheüs 20 1-16 
Johannestijd 24 juni Markus 1 1-11 
 27 juni Markus 1 1-11 
 4 juli Johannes 3 22-36 
 11 juli Johannes 5 31-37 
 18  juli Mattheüs 11 2-15 
Trinitarische tijd 25 juli Markus 8 27-38 
 1 aug Mattheüs 7 1-14 

24-29 
 8 aug Lukas 15 3-32 
 15 aug Lukas 9 1-17 
 22 aug Lukas 18 35-43 
 29 aug Markus 7 31-37 
 5 sept Lukas 10 1-20 
 12 sept Lukas 17 11-19 
 19 sept Mattheüs 6 19-34 
 26 sept Lukas 7 11-17 
Michaëlstijd 29 sept Mattheüs 22 1-14 
 
Liederen in de mensenwijdingsdienst 
Sinds kort wordt het gemeentelied weer instrumentaal ten gehore 
gebracht. De behoefte leeft dit innerlijk mee te kunnen beleven, 
vandaar dat we de liederen in de berichten weer vermelden: 
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Trinitarische tijd  
(30 mei – 20 juni) 

Biddend naderen wij u 
Uw vrede zij de ordenende kracht 

Johannestijd Uit het vuur van ons verlangen 
24 juni – 18 juli O Heer, uw vrede 
Trinitarische tijd I 
(25 juli – 22 aug) 

Gij zijt de bron 
Heer, in uw woorden 

Trinitarische tijd II 
(29 aug – 26 sept) 

Gij die de liefde zijt 
De God van de vrede 

Michaëlstijd  
(29 sept – 24 okt) 

Laten wij afleggen 
O Heer, uw vrede 

 
Zondagsdienst voor de kinderen 
De zondagsdienst voor de kinderen gaat tweewekelijks door. Op 
zondagen die in schoolvakanties vallen, is er geen kinderdienst. De 
kinderdiensten zijn daardoor de rest van dit schooljaar op 30 mei, 
13 juni, 27 juni en 11 juli.  
 
Na de zomer: 5 september, 19 september, 3 oktober, 31 oktober, 7 
november, 28 november, 12 december en 25 december.   
Aanvang 9.30 uur, maar op 27 juni begint de kinderdienst om 12.00 
uur. 

 
Johannes  
Donderdag 24 juni geeft Bastiaan Baan, aansluitend op de dienst 
een inleiding over ‘Johannes: de genius van het offer’.  

 
Cultische dagsluiting 
Op woensdag 29 september is er om 19.00 uur een cultische dag-
sluiting met een Michaëlstoespraak.                                        
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Afwezigheid van de geestelijken 

 
De kleuren aan het altaar de komende tijd 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul ons hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
Naar ‘Veni Creator Spiritus’ 
 
Wit is de kleur die in onze ziel leeft als beeld van de geest. 
Met Pinksteren mogen wij het geesteslicht, het Christuswezen, in 
onze ziel ontvangen. Daar wil het in ons tot kleur, tot werkzaamheid 
komen.  
Wit en als tweede kleur een warm zonnig geel, de kleur die de geest 
laat glanzen en warmte brengt, verschijnen met Pinksteren en Jo-
hanni aan altaar en gewaden. Wit, ongerept, eigenlijk nog geen 
kleur, wil als een poort zijn waardoor wij de wereld van de kleuren 
kunnen binnengaan. 
  

Tekst verwijderd 
(privacy) 
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Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren.  
Kleuren zijn daden van het licht dat breekt. 
Het leven breekt zich in het bontgebeuren 
En mijn ziel breekt als ze woorden spreekt. 
En het licht wil worden gebroken, wil iets ontmoeten, is er niet ter 
wille van zichzelf en wordt pas werkzaam in het grote scheppingsge-
beuren wanneer zij duisternis ontmoet die zich laat breken. 
Martinus Nijhof 

 
Ninette Sombart maakte in een schildering het gebeuren van Pink-
steren zichtbaar. Het licht, van boven komend, heeft door de ont-
moeting met de aardse atmosfeer al zachte kleur aangenomen en 
ziet er verwaaid uit. Daardoorheen zien we heldere stralen op de 
hoofden van de jongeren neerdalen. ‘In zichzelf gekeerd als een 
bloem op het moment van opengaan’ schildert Ninette Sombart de 
jongeren eendrachtig bijeen.’  

Zichtbaar maakt zij 
hoe ieder afzonderlijk 
wordt aangeraakt 
door heilige Geest, 
maar ook hun een-
wording. De begren-
zing van de gestaltes 
heft zij als het ware 
op. Transparant, want 
wezenlijk veranderd, 
verschijnen zij in alle 
kleuren van de regen-

boog. Veel was hen bewust geworden en vol verlangen waren zij, 
naar de Geest die hen zou bijstaan en toerusten voor de nieuwe 
taak die hen wachtte en onmiddellijk aanving. 
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‘Toen het pinksterfeest aanbrak en de discipelen eendrachtig bijeen 
waren klonk er uit de hemel een geluid als van een machtige wind 
en tongen als van vuur daalden op ieder van hen afzonderlijk neer 
en zij werden van geest vervuld en begonnen te spreken in andere 
talen, door de geest ingegeven’. Ieder hoorde als het ware achter 
‘klanken’ zijn eigen taal. 
Sinds Pinksteren is deze logoskracht in ieder mens als kostbare kiem 
aanwezig en opent daarmee de weg naar het vormen van gemeen-
schappen waar men elkaar zal verstaan.  

 
Zacht lila aan het altaar brengt een korte periode van rust. Pasen, 
Hemelvaart, Pinkster, het klinkt in ons na en het feest van Johannes 
de Doper dat weldra volgt wil ons ons verder op weg helpen de in-
nerlijke zon in ons te doen groeien. 
 
Verrassend feestelijk verschijnen daar met Johanni in achtvoud ruit-
vormige zonnetekens op de casula. Vier weken lang. Zonnig geel van 
kleur, vrij en ritmisch geplaatst. Wakker makend en vreugdevol. Het 
wit is ernstig, spreekt van het geestelijk licht, van het onzichtbare 
licht dat scheppend in ons werkzaam wil zijn en van ons vraagt ons 
in te zetten en mee te helpen de schepping te verlossen. Het is Jo-
hannes de Doper die ons richting geeft. Paulus brengt het zo onder 
woorden in Rom. 8:21. ‘In de schepping leeft de hoop, dat zij zal 
worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid, en de vrij-
heid zal ervaren die voortkomt uit het geestlicht van de kinderen van 
God.’  
Een lange periode van zacht lila met oranje begeleidt het naklinken 
en laten bezinken en voorbereiden op het komende feest van Mi-
chael.   
 
Elza Prins van Dreven   
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Uit het gemeenteleven 
 

 

 
Doop 

 
Overleden 
Op vrijdag 26 maart 2021 overleed Jeanne Hermine Bordewijk-Prin-
sen, geboren op 24 juli 1934 in Almelo. 
De crematie met het rituaal van De Christengemeenschap vond 
plaats op woensdag 31 maart 2021. De mensenwijdingsdienst voor 
de overledene is gehouden op zaterdag 17 april. 
 
Op 3 april 2021 overleed in Bilthoven Johannes Jacobus Fedder, ge-
boren in Velzen op 16 augustus 1932. Hij ontving de stervenswijding 
op de dag van zijn overlijden. De uitzegening vond plaats op 7 april. 
Zijn uitvaart op de natuurbegraafplaats van Doorn was op 10 april. 
De mensenwijdingsdienst voor de overledene is gehouden op 1 mei.  
 
Op 6 mei overleed in Amersfoort Peter Roy Olthof, geboren 15 mei 
1948 in Bandoeng, Indonesië. Hij ontving de dag voor zijn overlijden 
de stervenswijding. Het eerste deel van de uitvaart vond plaats op 9 
mei en het tweede deel 12 mei op de Begraafplaats Zeister Bosrust. 
De mensenwijdingsdienst voor de overledene is gehouden op 22 
mei. 

 
Nieuw lid 
Op 22 april werd Monique Baan lid in onze gemeente.  
Hartelijk welkom Monique! 
 

Tekst verwijderd 
(privacy) 
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Viering van Sint Jan 
Voor een groot zomerfeest in de Dieptetuin, zoals we dat vroeger 
wel eens vierden, is het nog te vroeg. Toch laten we Sint Jan niet zo-
maar aan ons voorbijgaan! Op donderdag 24 juni is er na de dienst 
(10.00 uur) een korte inhoudelijke bijdrage in de cultusruimte. Ver-
volgens is er koffie met lekkers beneden. De boekentafel zal open 
zijn.  
Voor de kinderen is er op zondag 27 juni na de kinderdienst (die om 
12.00 uur zal plaatsvinden) in de gemeentezaal een feestelijke bij-
eenkomst die door de ouders wordt geregeld. Ook dat wordt zeker 
gezellig. We houden onze feesten dus nog een jaartje gescheiden, 
maar laten we hopen dat we volgende zomer weer heerlijk de hele 
gemeente samen kunnen hebben! 
 
Lisette Buisman 

 

Gesprek over corona  
Het afgelopen jaar heeft bij iedereen veel in beweging gebracht. De 
onrust in de wereld was groot en ook het gemeenteleven is zeer ge-
troffen geweest door de gevolgen van de pandemie. Daarbij hebben 
we maar met mondjesmaat van elkaar gehoord hoe het ons hierbij 
vergaan is: welke onzekerheden we hadden en hebben, welke ang-
sten en irritaties, maar ook welke nieuwe lagen van vertrouwen en 
overgave we misschien in onszelf hebben kunnen ontdekken in deze 
moeilijke tijd. Op zaterdag 26 juni willen we daarom van 11.00 tot 
13.00 uur een gemeentegesprek inlassen over precies deze thema’s. 
Daarbij is iedereen van harte uitgenodigd aan het woord te komen. 
Bedoeling is vooral om naar elkaar te luisteren, elkaar te horen. Er is 
plek voor ongeveer twintig mensen. Wie interesse heeft in deze uit-
wisseling kan zich daarvoor vanaf 14 juni aanmelden bij Evelien 
Everts op koster@rafaelkerk.nl 
 
Mathijs van Alstein en Lisette Buisman 
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Bestuurlijk 
 
Zondag 13 juni 12.00 uur: ledenvergadering 
Bij de vorige gemeenteberichten trof u voor de komende ledenver-
gadering de agenda, de financiële stukken en een stembiljet aan. De 
huidige gemeenteberichten gaan vergezeld van het jaarverslag 
2020.  
 
Positieve stemming 
De uitslag van de stemming over Annemarie Sijens als nieuw be-
stuurslid en over de begroting 2021 is inmiddels bekend. Die uitslag 
is zeer positief: 

• er zijn in totaal 82 stemmen uitgebracht; 

• voor Annemarie Sijens als nieuw bestuurslid zijn 82 stemmen 
uitgebracht; 

• de begroting 2021 is goedgekeurd met 81 stemmen. Er was één  
onthouding.   

Iedere stemmer, hartelijk dank voor de moeite. En Annemarie: wel-
kom in het bestuur! 
Na de ledenvergadering is het eerstvolgende gemeenteberaad op 
12 september om 12 uur. 
 
Thom Kloes, voorzitter 

 
Vakantiegeld 
Wij allen gunnen onze priesters een fijne vakantietijd, waarin het 
hopelijk weer mogelijk zal zijn een reis te maken of uitstapjes te on-
dernemen. Indien u wilt bijdragen aan het vakantiegeld voor de 
priesters, dan kunt u uw welkome gift overmaken op één van de 
bankrekeningen van de kerk onder vermelding van ‘vakantie’.  
Zie de bijgesloten flyer. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Christiaan van der Velde, penningmeester 
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Ter aanvulling op de jaarcijfers 
Bij het financieel jaarverslag 2020 behoren nog de volgende cijfers: 
 

Aantal leden en belangstellenden 
 31 december 

2019 
31 decem-

ber 2020 
 

Leden 231 216 
Belangstellenden 145 147 
Abonnees gemeenteberichten 9 12 
Aantal betalende huishoudens 247 252 

 
Nieuwe inhoud op de website: leerhuis 
In de vorige gemeenteberichten zeiden we al dat onze website veel 
‘bezocht’ wordt, maar dat het niet altijd eenvoudig is snel te vinden 
wat je zoekt.  
Inmiddels is alle informatie over cursussen, lezingen, werkgroepen, 
tentoonstellingen e.d. die van onze gemeente uitgaan, bijeenge-
bracht in een aparte map: ‘Leerhuis’. De naam doet wat protestants 
aan, andere ideeën zijn welkom. 
 
In het leerhuis is veel te vinden, zoals de nu in één document sa-
mengevoegde 53 beschouwingen van Bastiaan Baan en een podcast 
van een interessant interview met João Torunsky, de tijdens de ko-
mende zomer te benoemen aartsbewindsdrager van de Christenge-
meenschap. Het interview is in het Duits. 
 
Opmerkingen over- en suggesties voor de website zijn welkom via 
info@rafaelkerk.nl   
 
Thom Kloes, webmaster 
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Sleutelbeleid 
Omdat het aantal in omloop zijnde sleutels van de kerkvoordeur om 
veiligheidsredenen beperkt moet zijn en bekend moet zijn wie een 
sleutel heeft en waarom, heeft het bestuur de onderstaande rege-
ling opgesteld.   
1. Het sleutelbeleid voor de toegangsdeur van het kerkgebouw is 

gericht op verantwoord sleutelbezit onder actieve leden en be-
langstellenden. Het bestuur streeft ernaar, dat er niet onnodig 
sleutels in omloop zijn, dat er voldoende sleutels op voorraad 
worden gehouden om indien nodig uit te kunnen reiken en dat 
er een deugdelijke administratie en registratie is van het sleutel-
bezit. 
 

2. Degenen die een sleutel van de toegangsdeur krijgen, dienen te 
tekenen voor ontvangst en akkoord te gaan met het voorlig-
gende sleutelbeleid. 
 

3. De koster houdt een administratie en register bij van de in om-
loop zijnde sleutels en van de sleutels op voorraad en rappor-
teert hierover aan de portefeuillehouder in het bestuur. De kos-
ter en de portefeuillehouder in het bestuur maken hierover on-
derling werkafspraken. 

 
4. Het bezit van een sleutel is altijd tijdelijk door middel van bruik-

leen en hieraan stelt het bestuur voorwaarden. Voor een sleutel 
van de kerk komt ieder in aanmerking voor wie een sleutel 
noodzakelijk is bij de uitvoering van zijn/haar taak of taken voor 
de kerk naar het oordeel van het bestuur. Indien naar het oor-
deel van het bestuur aan deze voorwaarde niet langer wordt 
voldaan, dan is de sleutelbezitter gehouden om de sleutel on-
middellijk bij een bestuurslid of de koster in te leveren. 
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5. Elke sleutelbezitter is gehouden om de sleutel vrijwillig in te le-

veren bij de koster of een bestuurslid zodra aan het gestelde on-
der punt 3 niet meer wordt voldaan. Het is niet toegestaan dat 
een sleutelbezitter diens sleutel inlevert bij of doorgeeft aan 
een ander persoon. 

 
6. In het geval een sleutelbezitter diens sleutel wenst over te dra-

gen aan een ander persoon (bijvoorbeeld bij opvolging binnen 
een werkgroep), dan stemt hij of zij dit altijd eerst af met de 
koster. De koster kan dit vervolgens honoreren, administreren 
en verwerken in het register of voorleggen aan de portefeuille-
houder in het bestuur, waarna het bestuur zal beslissen.  

 
7. De koster mag een sleutel terugvragen in-

dien betreffende sleutelbezitter 
de sleutel, naar het rede-
lijke oordeel van de kos-
ter, niet meer nodig 
heeft. Indien de sleutel-
bezitter weigert de sleutel 
in te leveren, dan legt de 
koster de kwestie voor aan  
de portefeuillehouder in het bestuur, waarna het bestuur zal 
beslissen.  
 

Groeiend e-mail brievenbestand 
Het bestand van mensen die – zo nodig – een bericht van het be-
stuur per e-mail willen ontvangen, groeit gestaag. Tot nog toe heb-
ben 95 leden en belangstellenden zich hiervoor aangemeld. 
Dit helpt om papier en portokosten te besparen.  
Via info@rafaelkerk.nl kunt u het in orde maken.  
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Die Christengemeinschaft 
Een goede gever schonk aan de Rafaelkerk enkele jaargangen van 
het tijdschrift ‘Die Christengemeinschaft - Zeitschrift zur religiösen 
Erneuerung’. 
Dit is het landelijke tijdschrift van de Christengemeenschap in Duits-
land sinds 1924.  

 
Inmiddels is het een maandelijks, Duitstalig tijdschrift. Elke uitgave 
heeft een eigen thema wat vanuit verschillende perspectieven be-
licht en daardoor verdiept wordt. 
Onder het prikbord in de hal van de kerk ligt de geschonken stapel 
en u kunt er naar believen exemplaren uit meenemen. 
 
Marianne Lampe 

  
Kinderen en jeugd 
 
Kleuterochtenden 
Eens per maand is er een kleuterochtend in onze gemeente. Er 
wordt gezongen, we luisteren samen naar een verhaal en gaan 

daarna iets knutselen. De kleuter-
ochtenden dit schooljaar zijn 13 
juni en 11 juli. Na de zomer: 5 sep-
tember, 7 november en 12 decem-
ber. 
Aanvangstijd 9.30 uur. 
Inlichtingen: Mathilde van Arkel via 
cgzeist@gmail.com 
 

Bijeenkomsten 
Op dinsdag 8 juni is er van 20.00 – 21.30 uur een ouderavond met 
Bernard Heldt en Mathijs van Alstein. Plaats: gemeentezaal.  
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De daarop volgende ouderavond is op woensdag 8 september, ook 
van 20.00 – 21.30 uur. 
 
Op donderdag 2 september is er om 20.00 uur een ouderavond over 
de jeugdwijding. Alle ouders die dan kinderen in de 8e klas hebben, 
zijn hiervoor uitgenodigd. Er wordt een inleiding gegeven over waar 
de jeugdwijding precies over gaat en wat de inhoud van de lessen 
zal zijn. We maken ook concrete afspraken over lesuren en een 
eventuele uitstap met de hele groep.  

 
Op zondag 3 oktober hebben we om 15.00 uur weer ons Michaël-
tuintje voor de allerkleinsten. Een verhaal, een weegschaal, een 
sapje, een bijzonder moment! 
 
Op zaterdag 9 oktober is er om 16.00 uur een introductie bij de kin-
derdienst voor de nieuwe eersteklassertjes. Er wordt een verhaal 
verteld en we bezoeken samen de cultusruimte.  
Graag aanmelden bij Mathijs van Alstein.  
 
Religieuze ontwikkeling 
Lessen ‘religieuze ontwikkeling’ – wereldreligies en hun culturele 
context, schooljaar 2020 – 2021 voor kinderen dit schooljaar 12 of 
13 jaar worden: meestal klas 6 en 7 of brugklas. 
 
De lessen zijn in de Rafaëlkerk, meestal eens per twee weken – va-
kanties uitgezonderd - op zondagochtend van 10.15– 11.30 uur. 
De komende lessen vinden plaats op 30 mei, 13 en 27 juni en 11 juli. 
Na de zomer, voor het schooljaar 2021/2022: 19 september en 3 ok-
tober.  
Ouders die hun kind willen opgeven kunnen een e-mail sturen naar 
bernard@heldt.nl of een bericht naar 06 5020 4989.  
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Door het jaar heen worden de wereldreligies besproken, zoals het 
christendom, jodendom, de islam, het universeel soefisme, het 
boeddhisme en het hindoeïsme. Herkenbaar wordt gemaakt dat de 
belangrijkste waarden overeenkomen; aandacht wordt besteed aan 
bewustzijn, moraliteit en integriteit.  
We gaan in op de negatieve werking van dogmatisme en fanatisme. 
Zoveel mogelijk sluiten we aan bij de actualiteit en de jaarfeesten 
van de verschillende religies.  
De gedachte is dat door respect voor de godsdiensten ontvankelijk-
heid voor de werkzaamheid van het Christuswezen zal ontstaan, 
waarbij het er met name om gaat dat het betreffende kind een ei-
gen authentiek religieus referentiekader ontwikkelt, belangrijk voor 
haar of zijn morele ontwikkeling.  
Dit laatste is dan ook de doelstelling van deze lessen.  
 
Bernard Heldt 

 
Cursussen 
 
Cursus over het Lukasevangelie 
De cursus over het Lukasevangelie met Mathijs van Alstein gaat in 
de regel twee keer per maand door. We zien elkaar op woensdagen 
van 19.00 tot 20.15 uur op 9 en 23 juni, 7 juli, 1 en 15 september.  
 
Cursus ‘beelden in het Johannes evangelie’  
Een keer per maand komt een kleine groep bijeen om aan de beel-
den 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 ver-
moeden kan dat er nog een heel andere - toekomstige- vorm van 
het Christen-zijn tot ons komen kan.  
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De cursus is op donderdagmorgen van 11.15 tot 12.30 uur. De ko-
mende data zijn 10 juni, 8 juli, 16 september, 7 oktober, 11 novem-
ber en 9 december.  
 
Lisette Buisman 

 
Jaarcursus Toekomst voor de aarde? 
Door Bastiaan Baan met Jesse Mulder als gastspreker. 
 
De vraag naar een toekomstige bestaansvorm voor onze aarde is 
het thema van deze cursus, die in maart is gestart en loopt tot 3 de-
cember.  
U kunt bij 
de cursus 
aanwezig 
zijn, maar u 
kunt hem 
ook volgen 
via ons 
YouTube 
kanaal. Hoe 
dat gaat 
vind u op de website zeist.christengemeenschap.nl. Klik daar op de 
tab Leerhuis. Op die manier kunt u ook de lezingen volgen die al ge-
geven zijn.   
 
Aanmelden 
Om fysiek aan de cursus deel te nemen, is per avond opgave nood-
zakelijk. Dit kan uitsluitend per e-mail via info@rafaelkerk.nl 
U krijgt dan uiterlijk op donderdag bericht of u wel of niet aanwezig 
kunt zijn bij de cursus. Tijden: Vrijdagavonden van 20.15 tot 21.30 
uur in de gemeentezaal. 
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Het volledige programma 
 

12 maart Tekenen van de tijd 
 

26 maart Wat zeggen mythologieën over de toekomst 
van de aarde? 

9 april Oude vormen van voorspelling: profeten, sibil-
len, sjamanen 

23 april De kleine Apocalypse 
 

7 mei De Apocalypse van Johannes 
 

21 mei Vrijheid en onvermijdelijkheid (met Jesse Mul-
der) 
 

4 juni De tegenstroom van de tijd 
 

10 septem-
ber 

Voorzienigheid: De verborgen aanwezigheid 
van Christus 

24 septem-
ber 

‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’: Het morele als 
scheppend principe - met Jesse Mulder 

8 oktober Wat zegt de antroposofie over de toekomst? 
 

22 oktober Nieuwste ontwikkelingen en initiatieven 
 

5  november Wat kunnen wij doen? 
 

19 november Wat kan ik doen? 
 

3  december Gespreksavond 
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Werk- en gespreksgroepen 
 
Werkgroep ‘het Epistel door het jaar’.  
Een open bijeenkomst na de dienst op woensdagmorgen: inleiding 
door Lisette Buisman met gesprek over het betreffende epistel. 
Tijd: 10.15 tot 11.30 uur.   
 
Komende data:  

23 juni Johanni 
6 oktober Michael 

24 november Advent 
15 december Kerst 

 
Info: Henry Bosman (henry.p.bosman@gmail.com) 
 
Oudergespreksgroep 
In 2019 zijn we als ouders van kinderen tot 18 jaar een lees/ge-
spreksgroep gestart.  
We lezen een gezamenlijk gekozen boek en komen ongeveer een-
maal per maand op de maandagavond samen om over de inhoud te 
spreken en eigen ervaringen en vragen uit te wisselen. 
 
In de afgelopen twee jaar lazen we het boek: ‘Partnerschap, ouder-
schap’ van Loïs Eijgenraam en Guido Smeding en het boek: ‘Uit de 
sterren, de lange weg naar een nieuwe geboorte’, een verzameling 
voordrachten van Rudolf Steiner over het voorgeboortelijke.  
Hieruit ontvouwden zich prachtige inzichten en mooie gespreks-
thema’s.  
We zoeken enerzijds verdieping van inhoud en anderzijds uitwisse-
ling met mensen in min of meer dezelfde levensfase, alsmede de 
verbinding met het dagelijks leven. 
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We zijn toe aan een nieuw boek en nieuwe mensen zijn van harte 
uitgenodigd om met ons mee te doen! We zouden het fijn vinden 
om de groep wat uit te breiden en gezamenlijk een boek te kiezen 
voor de volgende ronde. 
 
Als u interesse heeft in lezen, ontmoeting en gesprek, laat het ons 
dan weten. Dat kan per mail of telefonisch. 
 
Tobias Hoegen 
tobias@tobiashoegen.nl  
06 47043698 
 
Biografiebijeenkomst voor mensen boven de 72 jaar 
Als de corona het toelaat, komen wij woensdag 6 oktober van 15.30 
tot 17.00 uur weer bij elkaar. 
Hierbij het dringende verzoek om tijdig te laten weten of u mee-
doet.  
Hopelijk tot 6 oktober, ook namens Lisette Buisman en Marianne 
Lampe. 
 
Ingrid Abas (030-2286806 of ingrid-abas@kpnmail.nl 

 
Honderd jaar Christengemeenschap 
16 september 1922 wordt beschouwd als de oprichtingsdatum van 
de Christengemeenschap. Toen, honderd jaar geleden, werd de eer-
ste mensenwijdingsdienst voltrokken door Friedrich Rittelmeyer.  
Ter gelegenheid daarvan wordt in Dortmund een internationale 
conferentie gehouden van 7 tot 11 oktober 2022. U leest daarover 
in de nieuwsbrieven op de landelijke website www.christengemeen-
schap.nl. De laatste nieuwsbrief (vertaald) ligt steeds in de kerk om 
mee te nemen.    
 
Marianne Lampe 

Marianne van Biert 
marianne@vanbiert.nl 
06 30319129 
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Gedompelde altaarkaarsen van bijenwas  
Een kaars verandert stemming. Een brandende kaars maakt stil. 
Vlak voor de mensenwijdingsdienst begint, wanneer de ministrant 
de kaarsen op het altaar aansteekt, is het altijd muisstil. 
Je voelt: het kan beginnen. Meer nog: het gaat beginnen. 
En in die verwachtende stemming komt de priester binnen. 
En samen hoor je de woorden: ‘Laat ons de mensenwijdingsdienst 
waardig volbrengen’. 
 
Wanneer dan na een uur de afsluitende woorden klinken: ‘De men-
senwijdingsdienst, dit was hij’ - dan branden nog steeds de kaarsen 
op het altaar. 
De dienst is voorbij, de stemming is niet geweken. 
Het blijft stil. 
Wanneer de ministrant dan 
de kaarsen een voor een 
dooft, is het opnieuw muis-
stil. 
Pas daarna komt er weer be-
weging en gestommel. 
We stappen er weer uit, het 
buitenleven in. 
 
De altaarkaarsen......zijn ook 
onze kaarsen. 
Veel mensen voelen zich er-
mee verbonden. Het raakt 
ons hoe ze branden. 
We merken het onmiddellijk 
op wanneer er weer nieuwe 
kaarsen op het altaar staan. 
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Onze altaarkaarsen van witte bijenwas zijn jarenlang gedompeld 
door een medewerker van kaarsenmakerij Dipam. 
Precies prachtig voor onze kandelaars: 6 kaarsen van 44 cm hoog, 
één kaars van 53 cm hoog en alle met een doorsnede van 4 cm. 
Ze zijn groot, stevig en robuust. 
 
De afgelopen tijd is er in ons leven veel veranderd en gewijzigd. On-
der de nieuwe omstandigheden kon de medewerker bij Dipam de 
kaarsen niet meer voor ons maken. 
Inmiddels hebben andere kaarsenmakerijen met opnieuw veel toe-
wijding en zorg de altaarkaarsen gemaakt. 
Kaarsen van soms andere was, andere maten en zelfs in een andere 
kleur. 
Juist omdat de altaarkaarsen ons zo raken en ons helpen in de cul-
tusstemming, gaf dat veranderende wel eens onrust. Flink drui-
pende altaarkaarsen brengen onrust en bezorgdheid. 
 
Ik gun ons allemaal, priesters, ministranten en andere deelnemers 
aan de diensten dat die mogelijke onrust plaats kan maken voor 
dankbaarheid. 
Voor het besef dat er bijen blijven die ons was schenken. Voor het 
feit dat er nog steeds kaarsenmakers gevonden worden die ze voor 
ons willen dompelen. 
Ik hoop dat die dankbaarheid onrust doet oplossen wanneer we 
zien: wèl kaarsen maar......andere maten......andere kleur. 
 
Dan kan de brandende kaars ons weer schenken: de open, stille 
stemming waarin we de mensenwijdingsdienst mogen beleven. 
 
Truus Kuiper  
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Bibliotheek: boeken spoorloos? 
Helaas zijn tal van boeken niet teruggebracht. 
Dit zijn de auteurs van die boeken:  
Van Eschenbach, Helmand, Frans Lutters, W. Rath, J.D. Visser, Maar-
ten Udo de Haes, Hans-Werner Schroeder, Rudolf Steiner, J. De 
Voragine, Christine Gruwez, von Eschenbach, Grieks Testament, R. 
Frieling , A. Pauli, Joop van Dam. 
Breng ze a.u.b. terug of bel me even (0341 427369). 
 
Iedereen kan de boeken nu 2 maanden lenen. 
Er ligt een boekenleggertje in de kast, waarop iedereen zelf kan in-
vullen wanneer het boek weer terug moet zijn.  
 
Nienke Wieringa 

 
Amara, tentoonstelling van He-
leni Greeve en Ingrid ter Haar 
Opnieuw is in de Rafaëlkerk een bij-
zondere tentoonstelling te zien. Dit-
maal zijn het schilderijen van de 
Amersfoortse kunstenares Heleni 
Greeve. Zij maakte schilderijen bij 
14 wijsheidsverhalen van de Amers-
foortse schrijfster Ingrid ter Haar. 
Samen hebben zij de verhalen en 
schilderijen in het boek Amara ver-
werkt.   
De tentoonstelling is vanaf zondag 
27 juni tot zaterdag 25 september 
te bekijken na afloop van de men-
senwijdingsdienst. 
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Op zondagmiddag 4 juli om 12.00 uur na de mensenwijdingsdienst 
vertellen Ingrid ter Haar en Heleni Greeve over hun werk en samen-
werking.  
Het boek Amara vertelt in 14 wijsheidsverhalen over de verhalenge-
nezeres Amara. Met wijsheid, kwetsbaarheid en mededogen leidt zij 
- samen met haar geliefde Amaris - haar volk, luistert met aandacht 
en duidt genezing aan. Amara bevat verhalen die allerlei levenssitu-
aties beschrijven met wat eruit geleerd kan worden.  
 
Ziekte, liefde, verlies of de verhouding tot de ongeborenen zijn bij-
voorbeeld thema's. De verhalen zijn geschreven voor (jong-)volwas-
senen.  
Heleni Greeve is kunstzinnig therapeute en beeldend kunstenaar. 
Het is de vijfde keer dat zij exposeert in de Rafaëlkerk. Met plezier, 
eerbied en veel inspiratie maakte zij 14 schilderijen als illustratie bij 
de verhalen over Amara. 
Ingrid ter Haar werkt in aandacht en betrokkenheid op het snijvlak 
van onderwijs en maatschappij. Daarnaast schrijft zij opgewekte kin-
derboeken, verhalen en gedichten. 
Te bestellen bij: www.uitgeverijaandetijd.nl 
 
Heleni Greeve 

 
Bericht van de programmagroep over de gemeente-avonden 
De programmagroep is na lange tijd en met veel vreugde weer bij 
elkaar gekomen en heeft een vruchtbare vergadering gehad.  
 
Vooraankondiging lezingen najaar 
Het is onze hoop in het najaar weer van start te kunnen gaan met 
lezingen op de dinsdagavond. We beginnen voorzichtig, niet twee-
wekelijks maar wel maandelijks, en met een beperkt aantal aanwe-
zigen die zich op voorhand kunnen aanmelden.  
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We willen starten met een cyclus van drie lezingen over tijdsfeno-
menen. Daarin willen we de actuele situatie van de wereld zo breed 
mogelijk opentrekken.  
Dit is wat we voorhebben: 
28 september Tijdsfenomenen I : Christus als heler 
26 oktober Tijdsfenomenen II : Christus als hoeder 
23 november Tijdsfenomenen III : Christus als leraar 

 
Concrete afspraken met sprekers moeten nog gemaakt worden. Ui-
teraard blijft dit plan onder voorbehoud van eventuele overheids-
maatregelen en toezeggingen van sprekers.  
 
Op 14 december zal Lisette Buisman spreken over ‘Het Zegel is de 
Liefde - ontmoetingen met God’. 
 
Alle informatie is zoals gebruikelijk ook te vinden op de website. 
  
Paola Matthijsen en Mathijs van Alstein  
Programmagroep 

  
 
 
Al het werk van de Christengemeenschap 
is afhankelijk van de financiële bijdragen 
en de praktische medewerking van de le-
den en belangstellenden. De Christenge-
meenschap 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 Ge-
meente Zeist der Christengemeenschap. 
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Rafaëlkerk  
Van Tetslaan 4 3707 VD Zeist.  
e-mail bestuur: zeist@christengemeenschap.nl 
e-mail koster: koster@rafaelkerk.nl  
Overige informatie: info@rafaelkerk.nl of bel Marianne Lampe 030 
699 2250  
 

Gemeentegeestelijken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geestelijken met emeritaat: 
Ger Bouwmeester 
Lommerlust 20  
3702 BV Zeist  
 
 
Marlies Janssen  
Nijenheim 3279 
3704 AW Zeist 

Lisette Buisman 
Tesselschadelaan 17 
3705 AK Zeist 

Harry Buisman 
Tesselschadelaan 17 
3705 AK Zeist 
 
 

Mathijs van Alstein  
Burg. Van Tuylllaan 38  
3707 CW Zeist 

Bastiaan Baan 
Prins Bernhardlaan 52 
3972 AZ Driebergen 
  
 
 

Gerjan Wijers  
Laan van Rijnwijk 1 B 58 
3709 JL Zeist 
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Bestuur 
Thom Kloes, voorzitter 
Julianalaan 16, 3851 RC Ermelo  
e-mail: thkloes@gmail.com 
 
Bernard Heldt, secretaris 
Brugakker 4118, 3704 ZB Zeist 
e-mail: zeist@christengemeenschap.nl  
 
Christiaan van der Velde, penningmeester 
Acacialaan 8 3707 EV Zeist 
e-mail: cvdvelde@casema.nl 
Bankrekeningnummer  
NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap 
Zeist 
 
Mathijs van Alstein, geestelijke, lid 
Van Tuylllaan 38, 3707 CW Zeist (030 2751 536). Niet op maandag 
 
Lisette Buisman, geestelijke, lid. 
Tesselschadelaan 17, 3705 AK Zeist. (06 4380 0665) 
 
Annemarie Sijens, lid. 
Schrijnwerkerlaan 19, 3828 XB Hoogland. 

 
Overige informatie   
Adressenbestand  
Ingrid Deij, tel. 030 6913 688 
Brugakker 6630, 3704 RN Zeist 
e-mail: ingrid.deij@telfort.nl 
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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  
Nienke Wieringa, tel. 0341 427 369 
 
Boekentafel  
Free van der Kolk, tel. 030 6952 589 
 
Cultus-verzorgende groep  
Free van der Kolk, tel. 030 6952 589 
 
Exposities in de gemeentezaal  
Ton van Hemert, tel. 06 5514 0580 
 
Gemeenteberichten 
Kopij per e-mail naar Thom Kloes: thkloes@gmail.com 
of in het postvak van de redactie in de kerk. 
 
Gemeentezorg 
Contactpersoon: Ger Jue, tel. 06 230 91 914 of ger.jue@zonnet.nl 
 
Kerkgebouw Rafaëlkerk  
Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist 
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Kostersgroep 
Evelien Everts. E-mail: koster@rafaelkerk.nl of tel 06 4075 5696 
(niet na 18.00 uur). 
 
Mailberichten over gestorvenen 
Wilt u die ontvangen? Geef dat door aan Ger Jue: ger.jue@zonnet.nl 
 
Ministranten 
Anna Steinkamp (coördinator). E-mail: koster@rafaelkerk.nl of tel 
06 5345 3270  
 
Onderhoud kerkgebouw 
Ben van Spanje, tel 06 520 63 027 
 
Penningmeester  
Christiaan van der Velde 
e-mail: cvdvelde@casema.nl 
Bankrekeningnummer:  NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van  
De Christengemeenschap Zeist 
 
Programmagroep 
Paola Matthijsen, tel 030 276 4178 of 06 538 92 351 
e-mail: pvmatthijsen@hotmail.nl 
 
Reservering ruimtes en agendabeheer 
Evelien Everts. E-mail: koster@rafaelkerk.nl of tel 06 407 55 696 
(niet na 18.00 uur). 
 
Waakgroep 
Floor van der Voet, tel 030 221 0872 
 
 



33 

 

juni t/m september 2021                                    personen & gegevens                                 
   
 

 
Website 
www.zeist.christengemeenschap.nl  
Berichten, annuleringen, mededelingen en dergelijke doorgeven 
aan Thom Kloes, webmaster: thkloes@gmail.com 
 

 
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, belangstellenden en 
abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij 
bovendien het kwartaalblad ‘In beweging’ van de Christengemeen-
schap in Nederland en Vlaanderen.  
Voor leden en belangstellenden zijn de kosten van de gemeentebe-
richten en In beweging bij hun regelmatige schenking inbegrepen. 
Van abonnees wordt een bijdrage van € 30,- per jaar gevraagd.  
 
Kopij komende gemeenteberichten 
Kopij voor de komende gemeenteberichten van oktober en novem-
ber 2021 uiterlijk 12 september per e-mail naar: thkloes@gmail.com  
Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 19 
september aanleveren.  
Kopij kan ook via het postvak van de redactie in de kerk of telefo-
nisch doorgegeven worden. 
De komende gemeenteberichten zult u rond 30 september ontvan-
gen. 
 
De redactie behoudt zich het recht voor, inzendingen te weigeren, 
in te korten en te redigeren.  
 
 

mailto:thkloes@gmail.com


34 

 

Aantekeningen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

 
 
 
 

 

 
 

Wat te doen als u 
 

o lid wilt worden van de Christengemeenschap: neem contact 
op met een priester, zie de contactgegevens op pag. 29;  

 
o belangstellende wilt worden: meld dat- of vraag informatie 

aan Thom Kloes, thkloes@gmail.com; 
 
o geen lid of belangstellende wilt worden, maar wel een 

abonnement wilt op de gemeenteberichten en het kwar-
taalblad In beweging voor €33,- per jaar? Meld het via 
thkloes@gmail.com. 

 
Meer informatie, ook financiële, vindt u op de website: 
www.zeist.christengemeenschap.nl en klik dan op de tab Contact 
of via de mail: info@rafaelkerk.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


