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Rondom de diensten 
 

 

 
Mensenwijdingsdienst 
De overheid heeft de regel van 1½ meter afstand met ingang van 25 
september losgelaten. Daar staat tegenover dat men in veel situa-
ties, om toegelaten te worden, moet kunnen aantonen dat je inge-
ent of getest bent. Wij zullen dergelijke toelatingseisen echter nooit 
stellen. 
Door het loslaten van de 1½ meter staan we voor de opgave het 
midden te vinden tussen ‘alles weer zoals vanouds’ en ‘maximale 
bescherming bieden’, vooral aan mensen die tot een risicogroep be-
horen.  
 
Dit afwegende is voor de diensten met ingang van 3 oktober beslo-
ten: 

• De diensten op zondagen kunnen door maximaal 50 mensen 
worden bijgewoond. Dit geldt ook voor enkele nog nader te be-
palen feestdagen (zie de komende gemeenteberichten). 

• Om het maximum van 50 te kunnen garanderen, blijft aanmel-
ding voor deze diensten nodig. Aanmelden voor doordeweekse 
diensten is niet nodig.  

• Ter bescherming van mensen die daar prijs op stellen, blijft 1½ 
meter afstand de norm voor de stoelen vooraan in de cultus-
ruimte en voor de voorste rijen banken. Dat is ter plekke op de 
banken aangegeven. 

• In de rest van de cultusruimte geldt de 1½ meter niet meer; ie-
der kan daar plaats nemen waar hij/zij zich prettig voelt. Ook de 
zijbanken kunnen weer in gebruik genomen worden.  

 
Wat betreft de communie: 
Om op zondagen (en de nog aan te merken feestdagen) de commu-
nie te kunnen ontvangen blijft inschrijven op de lijst in de hal nodig.  
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Daarbij is ruimte voor 20 personen. Het intekenen voor de commu-
nie kan vanaf vrijdagochtend (dan is de kerk open) tot zondag voor 
de dienst. Doe dit op de lijst op het prikbord in de hal. 
Op alle andere dagen is inschrijven voor de communie niet nodig.  
 
Het bovenstaande blijft gelden zolang de corona-situatie niet essen-
tieel verandert.    
 
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 
Vrijdag  9.00 uur 
N.B.:  Op vrijdag 1 oktober vervalt de dienst. 
 Op zondag 31 oktober gaat de wintertijd in. 
 Op woensdag 17 november vervalt de dienst. 
 
Diensten in Huize Valckenbosch  
In principe op vrijdag om de veertien dagen om 10.30 uur.  
De komende diensten zijn 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 no-
vember, 26 november en 10 december.  
 
Diensten in het Leendert Meeshuis  
Eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende diensten 
zijn 12 oktober en 9 november. 
 
Evangelie in de mensenwijdingsdienst 
Michaëlstijd 29 sept Mattheüs 22 1-14 
 3 okt Mattheüs 22 1-14 
 10 okt Efeziërs 6 10-19 
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 17 okt Openbaring 12 1-18 
 24 okt Openbaring 19 11-16 
Trinitarische tijd 31 okt Openbaring 3 1-6 
 7 nov Openbaring 3 14-22 
 14 nov Openbaring 6 12-17 
 21 nov Openbaring 7 1-17 
Adventstijd 28 nov Lukas 21 25-37 
 5 dec Mattheüs 24 29-35 
 
Liederen in de mensenwijdingsdienst 
Voor voluit zingen van de gemeenteliederen tijdens de dienst vindt 
het bestuur het nog wat te vroeg. Hopelijk kan ook dit deel van ons 
gemeenteleven spoedig weer opgepakt worden. Iedereen die graag 
de liederen meeneuriet, wanneer ze instrumentaal klinken, is daar-
toe uitgenodigd.  
 
Michaëlstijd Laten wij afleggen 

O Heer, uw vrede 
Trinitarische tijd Waardig is het Lam 

Dood noch leven 
Adventstijd Heilig, heilig, heilig 

De vrede Gods 

 
Zondagsdienst voor de kinderen 
De zondagsdienst voor de kinderen gaat tweewekelijks door. Op 
zondagen die in schoolvakanties vallen, is er geen kinderdienst.  
De komende kinderdiensten zijn op 3 en 31 oktober, 14 en 28 no-
vember, 12 en 25 december. Aanvang 9.30 uur. 
 
Correctie: in de vorige gemeenteberichten stond dat er een kinder-
dienst zou zijn op 7 november en niet op 14 november. Dit was een 
zetfout. De data die hierboven vermeld staan, zijn juist!  
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Liederen in de zondagsdienst voor de kinderen 
Michaëlstijd Onoverwinlijk sterke held 
Trinitarische tijd Wees gij een leidster boven mij 
Adventstijd Maria door een doornwoud ging 

 
Afwezigheid van de geestelijken 
Alle geestelijken zijn afwezig van 15 t/m 17 november (landelijke sy-
node). 
Mathijs van Alstein is afwezig van 18 t/m 23 oktober (herfstvakan-
tie) en van 27 oktober t/m 1 november (lezingen in Kiel, Lübeck en 
Hamburg). Deze reis gaat niet door als er op dat moment quaran-
taine verplichtingen zijn in Duitsland. 
Bastiaan Baan is afwezig van 1 t/m 3 oktober (conferentie Haus 
Freudenberg), 6 november (conferentie in Gent), 13 november (pas-
toraal-medische dag) en van 25 t/m 28 november (conferentie in 
Überlingen). 

 
De kleuren aan het altaar in de komende tijd 
Het knopt 
tussen het gebladerte. 
Ze noemen het herfst. 
Hilde Domin (uit het Duits) 

 
Worden en vergaan kenmerkt de herfst. De zomertijd is voorbij, de 
dagen worden korter, het gaat nevelen en het geurt niet meer naar 
bloemen, maar naar aarde. De natuur helpt ons de weg naar binnen 
te gaan. Meer en meer trekt de plantenwereld zich terug in stam, 
wortelstelsel en zaad, maar onder dit alles knopt het. Het is niet al-
leen afsterven en samentrekken wat wij zien. Bomen en struiken 
zijn stilletjes aan het knoppen, vaak als het nog wat zomert, al vóór 
het herfstblad eraf is, en soms zien we zelfs nog iets bloeien naast 
de nieuwe knoppen.  

Tekst verwijderd 
(privacy) 
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Midden in de herfsttijd, als de kleurenpracht plaats maakt voor 
kaalte, is er de belofte van een nieuwe lente. Jonge, groene knop-
pen en daarin verborgen, onzichtbaar, het levende. Meestal zijn de 
jonge knoppen groen en de kleur binnenin – onzichtbaar - is ma-
genta, de kleur van het levende, het wordende. Een vluchtige kleur 
die verschijnt en verdwijnt. Lentegroen en perzikbloesem roze, het 
zijn de kleuren die in de Michaëlstijd aan het altaar verschijnen. Ma-
genta spreekt van goddelijke scheppingskracht, van een zachte 
warmte met potentie tot groei die nog ongericht is. Midden in de 
gure, kille herfsttijd waarin we ons als mensheid bevinden en die 
ons kan benauwen en ongetwijfeld bij velen van ons angst voor de 
toekomst met zich meebrengt, vieren wij het feest van Michaël.  
Het feest van het wordende zal ons niet worden geschonken. Het 
vraagt van ons zielemoed om de toekomst aan te gaan. Het vraagt 
een hart dat verbonden met liefde in staat zal zijn in onszelf de 
doodskrachten te overwinnen. Kunnen wij het dode denken vanuit 
ons hoofd tot leven, tot denken met het hart brengen en daarmee 
in het sociale?  
Met Michaël sterft de uiterlijke natuur en het proces van vernieu-
wing vindt plaats in het hart van de mens. Rudolf Steiner zegt over 
perzikbloesem: het is de kleur van de ziel die in het lichaam incar-
neert. Daarom wordt de kleur ook wel inkarnaat genoemd.  
‘In blijheid juicht de sfeer der aardelucht’ hoorden we met Pasen en 
het krachtige rood sprak ervan. De zachte kleuren van Michaël zijn 
nieuwe kleuren met een geheel eigen wezen. 
 
Advent. Eerst nog een trinitarische tijd, de laatste van het kerkelijk 
jaar. Lila en zacht oranje brengen een rustige, religieuze stemming. 
Gedurende deze vier weken klinken in de evangelielezingen motie-
ven uit de Apocalypse. Daarmee sluiten we het kerkelijk jaar af. Een 
nieuw geestelijk jaar vangt aan.  
 



9 

 

rondom de diensten                            oktober & november 2021
                                                                 
 

 
Verrijkt zullen we, als nieuw, maar toch zo vertrouwd, de grote fees-
ten door het jaar weer als nieuw, met open oren, ogen en hart kun-
nen beleven. 
Advent spreekt van verwachting, verlangen, overgave. 
Intens blauw kan de hemel zijn. Als een grote wijde mantel spreidt 
het kobaltblauw zich uit rondom de aarde. Het is de kleur van de he-
mel en het blijft altijd ver weg, onbereikbaar. Het bewust waarne-
men van het blauw aan de hemel werd voor de mens pas mogelijk 
toen hij een individualisatieproces doormaakte en een geheel eigen 
binnenwereld ter beschikking kreeg en zich daarvan bewust was. Hij 
was aangekomen op aarde als zelfstandig mens. Dit gebeurde tus-
sen de negende en elfde eeuw. De mens kon het gevoel hebben ‘ik 
ben hier’ en tegelijkertijd ‘ik sta los van de wereld’.  
Het kobaltblauw heeft een grote zuiverheid en onbaatzuchtigheid 
en spreekt van ware religieuze overgave. Innerlijke warmte is van 
dit blauw de meest kenmerkende eigenschap. 
 
Met advent verschijnt aan altaar en gewaden een intens blauw. Het 
maakt in onze ziel verlangen naar devotie en vroomheid wakker. 
Het wil ons helpen straks voorbereid te zijn om het kerstkind in onze 
ziel geboren te laten worden. In Jezus betrad de Christus als mens de 
aardewereld klinkt het in het credo. Zoals 2000 jaar geleden het 
Christuskind zichtbaar in de wereld kwam, zo wil Christus nu zicht-
baar worden in het etherische.  
Aan ons de vraag om onze zielen te sterken en rijp te maken, opdat 
wij de Christuskrachten kunnen ontvangen en medewerkers worden 
om Christus tot openbaring te brengen. De weg daarheen, zo geeft 
Steiner aan, is dat wij oefenen in aandacht, gebed, meditatie en ver-
ering. Nodig is dat wij moedig dienstbaar willen worden. Als Maria 
worden. 
 
Elza Prins van Dreven 
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Uit het gemeenteleven 
 

 

 
Doop 
Op 20 juni werd Olga Ishtar Black (geboren 16 ja-
nuari 2020) gedoopt. Haar wachters zijn Gerrit 
Jue en Jenny Maria van Amsterdam.  

 
Overleden 
Op 27 juni overleed in Zeist Cornelis Johannes Maria Warmerdam. 
Hij werd geboren in Noordwijkerhout op 21 mei 1953. De uitzege-
ning vond plaats op 29 juni. De dienst bij de uitvaart werd gehouden 
op 5 juli op de Algemene Begraafplaats in Zeist. De mensenwijdings-
dienst voor de overledene werd gehouden op 10 juli.  
 
Op 25 augustus is mevr. Dianne Mathijssen overleden. Zij werd ge-
boren op 27 november 1959. De uitvaart met het rituaal van  
De Christengemeenschap heeft in besloten kring plaats gevonden 
op maandag 30 augustus. 
De mensenwijdingsdienst voor de gestorvene werd gehouden op za-
terdag 11 september 2021 in de Rafaëlkerk.  
 
Op 19 juli was de stervenswijding voor mevr. Desiré Dieudonné Bei-
ler – Klören, waarna zij nog dezelfde dag in Valckenbosch overleed. 
Zij werd geboren op 3 oktober 1926. De uitvaartdienst bij de begra-
fenis op begraafplaats ‘St Barbara’ in Utrecht was op 26 juli. 
Op 31 juli vond de mensenwijdingsdienst voor de gestorvene plaats 
in Zeist. 
 
De mensenwijdingsdienst voor de gestorvene is op 3 juli gehouden 
voor Mireille van Barneveld. Zij overleed op 17 juni. 

 
Lid geworden 
Op 27 mei werd Immanuel Baan lid van onze gemeente en op 19 
mei Caroline Egbers. Een warm welkom aan hen allebei! 

Tekst verwijderd 
(privacy) 
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Kinderen en jongeren 
 
Kleuterochtenden 
Elke maand een eigen verhaal. 
De maandelijkse verhaaltjes voor peuters en kleuters zijn weer ge-
start! 
We vertellen een verhaal, zingen liedjes en knutselen iets moois. 
Kabouter Chris probeert alle namen van de kinderen te onthouden, 
maar soms moet je hem een handje helpen hoor! 
De komende ochtenden zijn 14 november en 12 december. 
De ochtend start om 9.30 uur en duurt ongeveer een half uur. 
Op 3 oktober is er geen kleuterochtend omwille van het tuintje in de 
namiddag (zie hieronder). 
 
Wil je elke week voorafgaand aan de ochtend een herinneringsmail 
ontvangen? Geef je dan op via cgzeist@gmail.com 
 
Mathilde van Arkel 

 
Michaëlstuintje 
Op zondag 3 oktober hebben we om 15.00 uur weer ons  Michaëls-
tuintje voor de allerkleinsten. Een verhaal, een weegschaal, een 
sapje, een bijzonder moment! 
 
Religieuze ontwikkeling 
De lessen ‘religieuze ontwikkeling’ – wereldreligies en hun culturele 
context, schooljaar 2021 – 2022 zijn bedoeld voor kinderen die dit 
schooljaar 12 of 13 jaar worden; meestal klas 6 en 7 of brugklas. 
De lessen zijn in de Rafaëlkerk, in het algemeen eens per twee we-
ken (vakanties uitgezonderd) op zondagochtend van 10.20 – 11.30 
uur. 
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De lessen voor dit schooljaar zijn begonnen op 19 september en vin-
den vervolgens plaats op 3 en 31 oktober, en op de verdere data 
van de kinderdiensten. 
Ouders die hun kind willen opgeven kunnen een e-mail sturen naar 
bernard@heldt.nl of een bericht naar 06 5020 4989.  
 
Bernard Heldt 

 
Voorbereiding op de jeugdwijding 
Op Paasmaandag 2022 hebben we weer een jeugdwijding in de ge-
meente. De lessen voor de jeugdwijding gaan door op donderdag 
om 19.00 uur. De lesdagen zijn 16 september, 7 oktober, 4 en 18  
november, 2 en 16 december, 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 
24 maart en 7 april.  
 
Mathijs van Alstein 

 
Terugblikken 
 
Leren vertrouwen  
Op 26 juni kwamen we bij elkaar in de cursusruimte. Met een 
groepje van tien keken we terug op de maanden waarin zo veel an-
ders werd. We konden ons uitspreken in de volle aandacht van de 
anderen. Wat is ons afgenomen door de maatregelen? Hebben we 
ook iets gewonnen?  
 
Er is afgewacht, maar ook stevig besloten om vanuit dat standpunt 
ermee om te kunnen gaan. Er is geploeterd en geleden. We hoor-
den over teleurstelling over de besluiten die in ons gemeenteleven 
zo diep ingrepen. Er is gedeeld over wat in ons eigen leven amper 
verstoord werd. Of over zo veel dat wel verstoord werd en heel veel 
energie kostte.  
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Er is verteld over de ernstige inbreuk op voorheen warm familiever-
bond. Het diep gemis aan aanraking werd genoemd. En zo bracht ie-
der het heel eigene in.  
 
We vertelden elkaar ook over het zoeken naar omgang met versto-
ring en verlies. Een in deze tijd nieuwe en opgepakte taak in de kerk 
veroorzaakte irritatie. Het uithouden daarvan en liefdevol de klus 
blijven verzorgen bracht dankbaarheid. De pijnlijke verwijdering en 
het aanvankelijk diepe onbegrip in het gezin is met moed aangeke-
ken en begrepen verzorgd. Het geliefde wederzijdse kon weer voor-
zichtig toegelaten worden.  
 
En na al dat respectvolle luisteren dook op enig moment ook in ons 
groepje spanning op. Samen hebben we het zien gebeuren; het 
werd begrepen en we maakten ons ervan los. Ik zag blije ogen dat 
dat lukte en handen werden geschud.   
Er was oogst van tastend willen zoeken naar vertrouwen in elkaar. 
En daaruit leren te ontmoeten.  
Ik was een van die tien en ging dankbaar naar huis.  
 
Truus Kuiper  

 
Sint Jan 
Afgelopen 
27 juni 
hebben 
peuters, 
kleuters 
en kin-
deren uit 
de kinder-
dienst op  
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het grasveldje naast de kerk het Sint Jansfeest gevierd met zonnige 
zomerspelletjes. Het was een heel gezellig, warm, spontaan en fees-
telijk tafereel met onder meer megabellenblaas, blikwerpen, vilt-
vuurtjes maken en broodjes bakken. De prachtige gitaar- en mond-
harmonicamuziek van Johan maakte het feest compleet! 
 

Veertig jaar en nog niet klaar…. 
Op 5 september - een dag na mijn 72e verjaardag - werd na de 
dienst mijn 40-jarig priesterjubileum uitbundig gevierd. Het was al 
‘inbundig’ gevierd op 28 februari van dit jaar, de dag van mijn pries-
terwijding, maar bij die gelegenheid waren vanwege de bekende 
maatregelen slechts enkele gemeenteleden aanwezig. 
 
Een boek barstensvol geschreven en gete-
kende impressies van vele jaren in de ge-
meente Zeist werd door Ben van Spanje 
overhandigd. Er was een indrukwekkende 
toespraak van Ger Jue, die memoreerde dat 
hij niet alleen Æola en mij, maar ook onze 
ouders in Huize Valckenbosch al die jaren 
heeft meegemaakt. Dik Goudsblom, die ooit 
door mij gevraagd werd om voorafgaand aan 
de kinderdienst verhalen te vertellen, bracht 
speciaal voor deze gelegenheid een wonder-
lijk sprookje, zelfgemaakt, ten gehore. Een 
groep musici onder leiding van Reinier Steinbuch en Paul de Ridder 
voerde een improvisatie op met toepasselijke teksten. Toepasselijk 
waren ook het mooie, door Rudolfa Visser voorgedragen gedicht en 
de persoonlijke herinneringen van Elza Prins van Dreven en Steven 
Matthijsen. Antoinette van Florestein spelde ons een schitterende 
corsage op. 
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Tenslotte kon ik de gelegenheid aangrijpen om de gemeente eens 
goed te laten schrikken: ik maakte mijn komende emeritaat bekend. 
Daar was dan ook alle reden voor, want in de afgelopen twee jaar 
was de vraag die mij het meest gesteld werd: ‘Wanneer ga je met 
emeritaat?’ Mijn antwoord op 5 september was: ‘In maart 2022 is 
het eindelijk zover: vrienden hebben een riant huis aan een meer in 
Zweden gevonden en voor ons vanaf de maand maart gehuurd. 
Æola en ik vertrekken met de noorderzon en laten alles achter.’ 
Nadat er een zucht van teleurstelling door de zaal was gegaan en 
het oorverdovend stil was geworden, kon ik eraan toevoegen: 
‘…Maar omdat ik alles snel doe, kan ik jullie meedelen, dat mijn 
emeritaat maar één maand duurt. In die maand schrijf ik in Zweden 
een nieuw boek - en daarna kom ik terug in mijn dierbare gemeente 
om te werken tot ik erbij neerval.’ 
 
In de dagen na dit feest mocht ik genieten van talloze blijken van 
dank, die mij gerust stellen dat ik nog steeds welkom ben na mijn 
bliksem-emeritaat. Hoewel..? Eén impressie wil ik jullie niet onthou-
den. Hij roept mij tot de orde om wat meer clementie te hebben 
met eigenzinnige gemeenteleden. Iemand schreef mij: ‘Ik moet vaak 
denken aan die merkwaardige droom die ik had en die ik je eens 
vertelde. Ik moest helpen om iets te repareren in de kerk en sloeg 
een kromme spijker recht op het altaar. Toen kwam jij binnen en zei 
heel boos: ‘Hoe kun je zoiets doen op het altaar?’ - even later ge-
volgd door: ‘… maar ach, we maken allemaal wel eens ernstige fou-
ten.’ 
Toen ik dit kort daarna aan een vriend vertelde was zijn antwoord: 
‘Zijn wij niet allemaal kromme spijkers die recht moeten leren staan 
bij het altaar?’ 
Dank voor alle bijdragen aan dit feest: dramatisch, dynamisch, ko-
misch en kosmisch, poëtisch en hilarisch! 
 
Bastiaan Baan 
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Bestuurlijk 
 
Dag ter voorbereiding van het 100-jarig bestaan van De Christen-
gemeenschap 
Op 16 september 2022 zal De Christengemeenschap een eeuw oud 
zijn. In de herfst van 2022 gaat ter gelegenheid hiervan in Dortmund 
een grote viering door met de titel LOGOS – Consecrating Humanity.  
 
Niet iedereen is in de gelegenheid om hier naar toe te gaan. Daarom 
willen wij ook in onze eigen gemeente dit eeuwfeest niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Het bestuur organiseert op zaterdag 9 oktober 
een dag waarop we samen willen zoeken naar vormen om dit feest 
in Zeist gestalte te geven. Iedereen die mee wil denken is van harte 
uitgenodigd. De dag ziet er als volgt uit:  
 
09.30   mensenwijdingsdienst  
10.30   koffie 
11.00  inleiding  
11.30  brainstorm in kleine groepjes 
12.30  lunch 
13.30  plenaire bespreking 
14.30  afsluiting 
 
Overleggen 
Het komende gemeenteberaad is op zondag 14 november om 12.00 
uur. 
De komende bestuursvergaderingen zijn op 14 oktober, 11 novem-
ber en 9 december. 
De eerstvolgende synode is van 15 t/m 17 november. 
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Krijgt u voldoende informatie? 
Er gebeurt (weer) veel in onze gemeente van de Christengemeen-
schap. Om alle leden en belangstellenden hierover te informeren 
gebruiken we van oudsher de gemeenteberichten. En de website 
zeist.christengemeenschap.nl, die steeds actueel is. 
Bij uitzondering ontvangt u per post een brief met informatie; bij 
grote uitzondering, want post versturen is nogal kostbaar.  
In plaats daarvan versturen we - zo nodig - een e-mail met informa-
tie aan degenen die zich daarvoor hebben opgegeven. Dat betreft 
nu 98 mensen. En specifieke vragen kunt u altijd mailen naar 
info@rafaelkerk.nl  
 
U ziet, we leunen nogal op internet. Heeft u geen of moeilijk toe-
gang tot internet, dan kunt u me bellen om te overleggen hoe we u 
kunnen informeren. Mijn nummer is 06-53584109. 
 
Thom Kloes 

 

Stagiaire in Zeist 
Van 12 december tot eind februari zal Loes van den Heuvel, stu-
dente aan de priesteropleiding in Hamburg, in onze gemeente stage 
lopen. Zij zal alle facetten van het werk in Zeist meemaken; u zult 
haar dus regelmatig in de kerk ontmoeten. Op zondag 14 november 
zal zij zich tijdens het Gemeenteberaad voorstellen. 

 
Dankzij jullie 
Dankzij jullie gulle giften konden wij ook deze zomer weer heerlijk 
uitvliegen. Andere luchten brengen andere gedachten, ander water 
ander gevoel. Uitgewaaid staan wij klaar voor een frisse start!  
Met een heel warm dankjewel van ons drieën. 
 
Convent 

 

Tekst verwijderd 
(privacy) 
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Cursussen 
 
Cursus over het Lukasevangelie 
De cursus over het Lukasevangelie met Mathijs van Alstein gaat 
door op woensdag van 19.00 tot 20.15 uur.  
De data voor het komende werkjaar zijn: 6 oktober, 3 en 24 novem-
ber, 8 december, 12 januari, 16 februari, 2, 16 en 30 maart, 27 april, 
25 mei, 8 en 22 juni en 6 juli.  
 
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.  
De cursus is op donderdagochtend van 11.15 tot 12.30 uur. De ko-
mende data zijn 7 oktober, 11 november en 9 december.  
 
Lisette Buisman 

 
Wijziging jaarcursus ‘Toekomst voor de aarde?’ 
 
Nieuw onderwerp op 3 december 
Op het overzicht van de cursusthema’s staat tot nu toe aangegeven 
voor vrijdag 3 december: Gespreksavond. Toen Jesse Mulder en ik 
ons tijdens de zomer gezamenlijk voorbereidden op de tweede 
reeks van voordrachten realiseerden wij ons, dat er een cruciaal 
thema ontbreekt: de confrontatie met het boze.  
 
Op 3 december zullen we in een duo-lezing de serie van 14 thema’s 
afsluiten onder de titel: ‘Praktisch manicheïsme. Bemin het kwade - 
goed.’ 
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De cursus volgen 
U kunt bij de cursus aanwezig zijn, maar u kunt hem ook volgen via 
ons YouTube kanaal. Hoe dat gaat vindt u op de website zeist.chris-
tengemeenschap.nl. Klik daar op de tab Leerhuis. Op die manier 
kunt u ook de lezingen volgen die al gegeven zijn.   
 
Om fysiek aan de cursus deel te nemen, is per avond opgave nood-
zakelijk. Dit kan per e-mail via info@rafaelkerk.nl of telefonisch bij 
Hennie Oosterveld 06 830 936 48. 
Tijden: Vrijdagavonden van 20.15 tot 21.30 uur in de gemeentezaal. 
 
Het resterende programma 

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 Praktisch manicheïsme.  
 

 
Bastiaan Baan 

 
Lezingen 
 
Tijdsfenomenen 
We beginnen dit najaar schoorvoetend weer met het aanbieden van 
gemeente avonden. We beperken ons voorlopig tot één keer per 
maand, zoals gebruikelijk op dinsdagen om 20 uur.  
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Onze eerste cyclus heet Tijdsfenomenen: een spirituele blik op de ac-
tualiteit. Daarbij willen we ingaan op een aantal achtergronden van 
de gebeurtenissen die ons nu bijna twee jaar in de ban houden.  
Op 28 september sprak Mario Matthijsen hierover.  
Op 26 oktober is Christina van Tellingen aan de beurt.  
Op 23 november: Mathijs van Alstein.  
  
Korte inhoud van de lezing op 26 oktober: 
Covid drukte ons met de neus op de feiten. Plotseling is door Co-
rona het leven op scherp gezet. Kunnen we wel zo verder? Met onze 
manier van leven, waarin we meer consumeren dan we teruggeven 
aan aarde, natuur, onze mede-mensen, en aan ons eigen lichaam? 
Wat vertelt het Corona-virus zelf ons hierover? Ziektekiemen zijn 
eerder voorbode van cultuurveranderingen geweest. 
Met deze en aanverwante vragen gaan we op onderzoek naar de fe-
nomenen en opgaven van deze tijd. 
 
Christina van Tellingen 

 
Korte inhoud van de lezing op 23 november: 
‘Geef aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.’ 
(Matt. 22,21). Met deze woorden onderscheidt Jezus de wereldlijke 
van de geestelijke macht. Beide sferen zijn gerechtigd, maar een 
scherpe scheidslijn wordt wel getrokken. In de vijfde eeuw werkte 
Augustinus de implicaties van deze ‘tweerijkenleer’ uit in De civitate 
Dei, zijn traktaat over de stad van God. In de Middeleeuwen resul-
teerde dit in de investituurstrijd, en vanaf de moderne tijd in de 
scheiding van kerk en staat. Rudolf Steiner beschouwde het als een 
van zijn twee kernopgaven - naast de leer van karma en reïncarnatie 
- om de contouren van een doorchristelijkte staat aan te geven: hij 
sprak van driegeleding.  
 
 



21 

 

uit het gemeenteleven                            oktober & november 2021                       
                     
 

 
De Duitse filosoof Peter Sloterdijk 
publiceerde onlangs een boek met 
de titel: De staat trekt zijn fluwelen 
handschoenen uit. Kortom: het 
spanningsveld tussen politiek en re-
ligie is letterlijk ouder dan de staat - 
en actueler dan ooit. In deze lezing 
gaan we na wat de grenzen van de 
staatsmacht zijn, en wat de spiritu-
ele consequenties zijn als die gren-
zen overschreden worden.  
 
Mathijs van Alstein 

 
Biografisch informatie over de twee andere sprekers: 
Mario Matthijsen (1963) heeft natuurkunde gestudeerd en is nu 
werkzaam bij de Omgevingsdienst Haaglanden als milieuspecialist 
op het gebied van lawaaibeheersing bij bedrijven. Daarnaast is hij 
actief in de Antroposofische Vereniging  in Nederland (zoals leden-
avond Den Haag, ledengroep filosofie -antroposofie, studiegroepen, 
gespreksgroepen) en sinds mei 2020 coördinator van de Natuurwe-
tenschappelijke Sectie van de Hogeschool voor Geesteswetenschap-
pen in Nederland.  
Ook is hij voorzitter van het Elisabeth Vreede Instituut. 
  
Christina van Tellingen werkt sinds 1975 als algemeen arts en huis-
arts, waarvan achttien jaar in Californië, USA. Zij geeft les aan me-
disch studenten, artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en thera-
peuten in de USA, Canada en Europa, onder andere aan de Universi-
teit Witten/Herdecke in Duitsland. Sinds 1999 is zij werkzaam als se-
nior-onderzoeker bij Bolk’s Companions te Driebergen en is onder 
andere (mede) auteur van verschillende publicaties. 
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Werk- en gespreksgroepen 
        
Biografie bijeenkomst voor mensen vanaf 72 jaar 
Eindelijk kunnen wij woensdag 6 oktober van 15.30 uur tot 17.00 
uur weer bij elkaar komen, met maximaal 30 personen. Als u 6 okto-
ber niet kunt deelnemen en u staat wel op de lijst, laat het dan even 
weten. 
Info: ingrid-abas@kpnmail.nl   tel: 030/2286806 
Hartelijke groet, ook namens Lisette Buisman en Marianne Lampe, 
 
Ingrid Abas 

 
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:  

6 oktober Michaël 
24 november Advent 
15 december Kerst 

 
Info: Henry Bosman (henry.p.bosman@gmail.com) 
 

Gebedscirkel 
Afghanistan, Oeigoeren, Palestijnen en vooral de vluchtelingen op 
Lesbos en ook diegenen die teruggestuurd worden vanuit Neder-
land. 
Elke veertien dagen schenken we aandacht aan alle lijdende, verge-
ten en gestorven mensen op de wereld, vanuit huis en, sinds kort, 
weer vanuit de cursusruimte in de Rafaëlkerk.  
 

Tekst verwijderd 
(privacy) 
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Hoe kunnen we troost, versterking, hulp vanuit de verte schenken 
en aandacht, vooral veel aandacht? 
Eens in de veertien dagen, de hele zomer door, ontmoetten we el-
kaar en verenigden we onze aandacht rondom diegenen die het 
meest in nood zaten. We voelden hoe ons streven geïntensiveerd 
werd in het gezamenlijke opdragen aan hogere machten, die onze 
individuele aandacht ontvangen en verder dragen . . .  
Wie aan de gebedscirkel wil bijdragen kan meedoen, eens in de 
veertien dagen op dinsdagavond van 19.00 – 19.45 uur. 
 
Contact: Louise Kelder 06 15 47 79 46 

 
Gemeente-uitje naar Zutphen  
Wie in deze tijd een uitje organiseert, weet dat de toekomst onge-
wis is. Hoop bevleugelde ons, toen we als reisleiding besloten om 
weer een reis te organiseren.  
Zoals jullie weten heeft de overheid de corona-maatregelen per 25 
september aangepast. Hoe de verschillende kerken hiermee om-
gaan, wisselt. Van ons bestuur hebben we groen licht, maar pas op 
28 september besluit het bestuur van de gemeente Zutphen hoe-
veel mensen daar de mensenwijdingsdienst kunnen bijwonen. Hoe 
dit ons uitje beïnvloedt, is nu dus nog niet bekend. Jullie krijgen hier 
zo spoedig mogelijk bericht over van ons.  
 
Op 12 oktober willen we de Hanzestad Zutphen bezoeken. ’s Mor-
gens zal Adam Ricketts de Mensenwijdingsdienst in het Engels ver-
zorgen. Na een koffiepauze met de aanwezige Zutphense gemeen-
teleden, geeft Bastiaan Baan een lezing over de moderne mystiek en 
haar wortels in het werk van Geert Groote. 
Na een zelf meegebrachte lunch brengen we een bezoek aan de 
Walburgiskerk en de Librije.  
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 Hier loodsen gidsen ons in 
groepjes langs de schatten van 
kerk en kettingbibliotheek. Een 
middeleeuwse kerk ervaar je 
het best als er een lied in 
klinkt. We hopen dan ook dat 
we hier mogen zingen. 
 
In dit mooi gevulde pro-
gramma hebben we bewust 
ook vrije tijd ingebouwd. Zo 
kan ieder een deel van de dag 
naar eigen keuze invullen. De 
directe omgeving van de Wal-
burgiskerk biedt voor elk wat 
wils. Middeleeuwse panden en 

stadskastelen, knusse eet- en 
drinkgelegenheden, verschil-
lende musea en diverse leuke 
winkeltjes. De reisleiding zorgt 
voor een plattegrond van de om-
geving met wat tips. 
 
maandag 11 oktober 
15.00 Inleiding door convent en 
reisleiding.  
Lezing over de bouwkundige ka-
rakteristieken en esoterische 
achtergronden van de gotiek 
door Annemarie Sijens.  
 

foto Leo Bras 
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Zingen met Bastiaan Baan - onder voorbehoud. 
16.30 Einde. 
 
Dinsdag 12 oktober 
08.30 Vertrek uit Zeist. 
10.30 Mensenwijdingsdienst in Zutphen. 
11.30 Koffie, thee en taart.  
12.00 Wat is moderne mystiek? Wortels in het werk van Geert 
Groote, lezing door Bastiaan Baan. We hopen na afloop te kunnen 
zingen. 
12.45 Lunch. 
13.30 Vertrek bus naar Walburgiskerk. 
13.45 Bezoek Walburgiskerk en Librije.  
14.00 Eerste drie rondleidingen, wellicht na afloop samen zingen. 
14.45 Tweede drie rondleidingen.  
15.30 Vrije tijd.  
17.00 Vertrek uit Zutphen. 
18.00 Aankomst in Zeist. 
 
Annemarie Sijens 

 
Landelijke dag voor leden en belangstellenden 
 

 
 
Uitnodiging tot het bijwonen 
van de landelijke dag voor le-
den en belangstellenden  
op 9 oktober 2021 
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De Geest aangrijpen 
De vorming en ontwikkeling van een spirituele gemeenschap. 
 
De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van Rudolf Steiner-
zorg, Nieuwe Parklaan 58, 2597 LD Den Haag. 
 
Programma 
10.00  Mensenwijdingsdienst in de Thomaskerk,  

Groot Hertoginnelaan 4 Den Haag. 
Aansluitend: vervoer naar Rudolf Steinerzorg,  
Nieuwe Parklaan 58 Den Haag 

11.30  Inleiding door Adam Ricketts 
12.30  Lunch met mogelijkheid tot benen strekken en gesprekken 

in de tuin 
14.00  Gesprek in groepen over de inleiding 
15.00  Plenaire uitwisseling 
15.30  Bewindsdrager en bestuur  
16.00  Huiswaarts 
 
Opgeven is noodzakelijk voor deelname: secretariaat@christenge-
meenschap.nl of 070-3451506. 

Al het werk van de Christengemeenschap is afhankelijk van 
de financiële bijdragen en de praktische medewerking van de 
leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent 
geen andere inkomsten. 
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. 
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Wisseling 
Jarenlang heeft Heleen van Boeschoten trouw het rooster voor de 
kinderdienst opgemaakt. Het inplannen van vertellers, ministranten 
en deurwachten gebeurde allemaal door haar. Daar houdt zij nu 
mee op; haar taak wordt overgenomen door Cathalijne Huson.  
We zijn Heleen heel dankbaar voor al deze uren van inzet.  
Een warm dankjewel van ons allen, Heleen!  
 
Mathijs van Alstein 

 
Koffiegroep: een probleem 
Veel mensen in onze gemeente vinden het fijn om 's zondags na de 
mensenwijdingsdienst koffie te drinken met elkaar. 
Maar de koffiegroep heeft een probleem: man-/vrouwkracht tekort! 
Wij hebben dringend behoefte aan versterking. Zoals de kaarten nu 
liggen, kunnen we niet garanderen, dat er elke week koffie geschon-
ken kan worden. 
Als je je aanmeldt, komt het erop neer, dat je eenmaal per maand 
een schenkbeurt hebt, samen met een ander. 
Voel je er wat voor, meld je dan bij mij: gertzwemmer@hot-
mail.com of 06-47966062. 
 
Gert Zwemmer 

 
Verkoop tweedehands boeken 
De afgelopen tijd zijn er veel boeken binnen gekomen. Boeken, die 
graag een nieuw plekje zoeken. 
Daar is gelegenheid voor op: 
Vrijdag 15 oktober van 15.00 tot 17.00 uur. 
Zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 15.30 uur 
Zondag 17 oktober na de mensenwijdingsdienst tot 14.00 uur. 
 

Tekst verwijderd 
(privacy) 
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De boeken worden neergelegd op tafels door de hele beneden ver-
dieping van de kerk, zodat er voor iedereen gelegenheid is om veilig 
te neuzen.  
Tevens is er de mogelijkheid om thee of koffie te drinken met wat 
lekkers. En niet te vergeten: Evelien heeft jam zonder suiker ge-
maakt. En wie weet wat Hanna in Frankrijk heeft gemaakt....... 
Graag betalen met contant geld.  
De opbrengst is voor de kerk. Tot bij de boekenverkoop. 
  
Free van der Kolk 

 
Vermist 
Er is een boek spoorloos verdwenen, namelijk R. Steiner ‘Mijn  le-
vensweg’. Het is niet uitgeleend.  
Bel me s.v.p. als je iets weet: 0341 427369. 
 
Nienke Wieringa 

 
Expositie 
Coby Nieuwenhuizen verzorgt in de Michaëltijd een kleurrijke expo-
sitie. Waar het licht en donker met elkaar strijden en in balans ko-
men. Het werk bestaat uit een verzameling van landschappelijke en 
abstracte oliepastels die in de afgelopen 10 jaar gemaakt zijn, onder 
begeleiding van Baukje Exler.  
Het oliekrijt wordt in diverse kleurlagen opgebracht, en met een 
oliedoekje bewerkt. Zo ontstaan er verschillende kleurnuances. 
Coby haalt haar inspiratie uit de natuurelementen, water, lucht, 
aarde en vuur. 
Als u de tijd neemt om stil te staan bij elk werk, zult u de verdieping 
en betekenis van de Michaëltijd kunnen waarnemen in de werken. 
Veel kijkplezier toegewenst. 
 
Ton van Hemert 

Tekst verwijderd 
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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  
 

Gemeentegeestelijken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

Mathijs van Alstein  
Burg. Van Tuylllaan 38  
3707 CW Zeist 
030 275 1536 (niet op 
maandag) 
 

Bastiaan Baan 
Prins Bernhardlaan 52 
3972 AZ Driebergen 
06 - 25263705 (niet op 
maandag en dinsdag)  
 
 

Gerjan Wijers  
Laan van Rijnwijk 1 B 58 
3709 JL Zeist 
030 633 6542 
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Bestuur 
Thom Kloes, voorzitter 
Julianalaan 16, 3851 RC Ermelo (06 5358 4109) 
e-mail: thkloes@gmail.com 
 
Bernard Heldt, secretaris 
Brugakker 4118, 3704 ZB Zeist (06 5020 4989) 
e-mail: zeist@christengemeenschap.nl  
 
Christiaan van der Velde, penningmeester 
Acacialaan 8 3707 EV Zeist (06 5435 1913) 
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. (06 2955 7142) 

 
Overige informatie   
Adressenbestand  
Ingrid Deij, tel. 030 6913 688 
Brugakker 6630, 3704 RN Zeist 
e-mail: ingrid.deij@telfort.nl 
 
 

Tekst verwijderd 
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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 
telefonisch: 06 5358 4109 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, tel 06 543 51 913 
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 
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Website 
www.zeist.christengemeenschap.nl  
Berichten, annuleringen, mededelingen en dergelijke doorgeven 
aan Thom Kloes, webmaster: thkloes@gmail.com of telefonisch 06 
535 841 09. 

 
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 € 33,- per jaar gevraagd.  
 
Kopij komende gemeenteberichten 
Kopij voor de komende gemeenteberichten van december en janu-
ari 2021 uiterlijk 7 november per e-mail naar: thkloes@gmail.com  
Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 14 no-
vember aanleveren.  
Kopij kan ook via het postvak van de redactie in de kerk of telefo-
nisch doorgegeven worden (06 535 841 09).   
De komende gemeenteberichten zult u rond 25 november ontvan-
gen. 
 
De redactie behoudt zich het recht voor, inzendingen te weigeren, 
in te korten en te redigeren.  
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Wat te doen als u 
 

o lid wilt worden van de Christengemeenschap: neem contact 
op met een priester, zie de contactgegevens op pag. 22;  

 
o belangstellende wilt worden: meld dat- of vraag informatie 

aan Thom Kloes, thkloes@gmail.com of 06 535 841 09; 
 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


