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Rondom de diensten 
 

 

 
Mensenwijdingsdienst 
Gezien de situatie rond het coronavirus is het aantal mensen dat 
een dienst kan bijwonen beperkt tot 30. Daarom is het nodig dat u 
zich vooraf aanmeldt. Hoe dat gaat, ziet onder het kopje ‘Aanmel-
den voor de diensten’ hieronder. 
 
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 besmettingsri-
sico’s, zo niet voor uzelf dan toch wel voor een ander.  
De musici in de cultusruimte stellen het zeer op prijs als u hen na de 
dienst gelegenheid geeft de ruimte eerst te verlaten. 
 
Aanmelden voor de diensten 
1. Wie op zondag aan een mensenwijdingsdienst wil deelnemen, 

wordt verzocht zich vooraf aan te melden. Geef daarbij ook aan 
of u de communie wel of niet wilt ontvangen. Aanmelden 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 uitsluitend geopend op donderdag-
avond 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. 
 

3. Wie zich voor een dienst heeft aangemeld en deze kan bijwo-
nen, krijgt daarover op vrijdag bericht, ook over de communie.  
Krijgt u geen bericht, dan kunt u de desbetreffende dienst he-
laas niet bijwonen.   
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Intekenen voor de communie 
De nieuwe richtlijn voor de communie, die is ingegaan vanaf de eer-
ste zondag in de lijdenstijd, houdt in dat de communie enkel 
nog uitgedeeld kan worden zonder het indopen van de hostie, dat 
wil dus zeggen, zoals voorheen altijd het geval was.  
 
Na overleg met het bestuur heeft het convent besloten het aantal 
communicanten per dienst te beperken tot maximaal twaalf perso-
nen. Om de nodige afstand te kunnen bewaren willen we vragen om 
met niet meer dan vier tegelijk naar voren te komen. Pas wanneer 
een groepje weer terug is op de banken, zijn de volgende vier aan 
de beurt. Dit gebeurt dus drie keer.  
 
Om het maximum van twaalf communicanten niet te overschrijden, 
is het nodig dat u zich aanmeldt voor de communie. Voor de week-
diensten (alle diensten behalve zondag) kunt u dit doen op het inte-
kenformulier op het prikbord in de hal. Voor de zondagen en Paas-
maandag gaat dit niet, omdat het aanmelden voor de dienst (bij de 
koster) en het aanmelden voor de communie (op het intekenformu-
lier) dan door elkaar gaan lopen. Geef daarom bij uw aanmelding 
voor de zondagsdienst en Paasmaandag aan of u de communie wilt 
ontvangen. 
 
De afgelopen weken is het enkele keren gebeurd dat mensen ter 
communie gingen die zich hiervoor niet hadden aangemeld. Daar-
door konden sommigen, die achteraan zaten en zich wel hadden 
aangemeld, hun communie niet ontvangen. Om dit te voorkomen 
willen we uitdrukkelijk vragen dat niemand naar voren komt die zich 
niet heeft aangemeld.  
 
Mathijs van Alstein 
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Aanvangstijden van de diensten 
Dit zijn de aanvangstijden van de wekelijkse diensten:  
Zondag             10.30 uur (vooraf aanmelden, ook voor de commu-
nie) 
Woensdag 9.00 uur (eventueel intekenen voor de communie) 
Donderdag 9.00 uur (eventueel intekenen voor de communie) 
Vrijdag  9.00 uur (eventueel intekenen voor de communie) 
De diensten in de Stille Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren: zie 
pagina 7. 
 
Diensten in Huize Valckenbosch 
In principe op vrijdag om de veertien dagen om 10.30 uur.  
De komende diensten zijn 2, 16 en 30 april en 14 en 28 mei. Op 
Goede Vrijdag wordt om 15.00 uur het Lijdensevangelie gelezen. 
 
Diensten in het Leendert Meeshuis  
Eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende data zijn 
op 13 april en 18 mei. 
 
Diensten in de Stille Week en met Pasen 
In de Stille Week is er iedere dag een dienst om 9.00 uur. Op maan-
dag, dinsdag, woensdag en donderdag is er bovendien rond 19.30 
uur een dagsluiting. Deze dagsluiting wordt om 19.00 uur voorafge-
gaan door een kleine lezing over het Onze Vader in vier kerntalen: 

• op maandag 29 maart spreekt Mathijs van Alstein over het He-
breeuwse Onze Vader;  

• op dinsdag de 30e spreekt Bastiaan Baan over het Griekse Onze 
Vader;  

• op woensdag de 31e spreekt Lisette Buisman over het Latijnse 
Onze Vader;  
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• op donderdag 1 april spreekt Bastiaan Baan over het Gothische 

Onze Vader; 

• op 2 april, Goede Vrijdag, wordt om 15.00 uur in de kerk en in 
Valckenbosch het Lijdensevangelie gelezen; 

• op Paaszondag (4 april) worden twee diensten gecelebreerd: 
een om 09.00 uur en een om 10.30 uur. Om 11.45 uur is de kin-
derdienst. Als u de dienst van 10.30 uur bijwoont, blijf dan na 
afloop liever niet zitten. Er moet voldoende plaats zijn voor de 
ouders van de (vele) kinderen; 

• op maandag 5 april (2e Paasdag) is de dienst om 10.30 uur.  
 
Het maximum aantal deelnemers per dienst is 30. Dat geldt ook 
voor de dagsluiting. Ook op Goede Vrijdag om 15.00 uur overschrij-
den we dit aantal niet.  
Aanmelden is nodig voor Goede Vrijdag (dienst en lezing om 15 
uur), 1e Paasdag (2 diensten), 2e Paasdag en voor alle dagsluitin-
gen/voordrachten in de Stille Week. 
Doe dit steeds tijdig via koster@rafaelkerk.nl 
 
Diensten met Hemelvaart en Pinksteren 
Hemelvaart, donderdag 13 mei: 10 uur mensenwijdingsdienst. 
Drie diensten met Pinksteren: 

• zondag 23 mei: 10.30 uur; 

• maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag: 10.00 uur; 

• dinsdag 25 mei, Pinksterdrie: 10.00 uur. 
 

Het evangelie in de mensenwijdingsdienst 
Witte Donderdag 1 april Lukas 23 13-32 
Goede Vrijdag 2 april Johannes 19 1-15 
Stille Zaterdag 3 april Johannes 19 16-42 
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Paastijd 4 april Markus 16 1-18 
 11 april Johannes 20 19-29 
 18 april Johannes 10 1-21 
 25 april Johannes 15 1-27 
 2 mei Johannes 16 1-33 
 9 mei Johannes 14 1-31 
Hemelvaart 13 mei Johannes 16 24-33 
 16 mei Handelingen 1 1-14 
Pinksteren 23 mei Johannes 14 23-31 
Trinitarische tijd 30 mei Johannes 17 6-11 

 
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 4 april 
(paasdienst om 11.45 uur), 18 april, 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni 
en 11 juli.  
Aanvang 9.30 uur, op 4 april om 11.45 uur, zie hieronder over de 
Paasdienst. 
 
Paasdienst voor de kinderen 
Met Pasen sluit de kinderdienst aan op de mensenwijdingsdienst en 
begint om 11.45 uur. Daarna mogen alle kinderen heerlijke paasei-
tjes zoeken in de tuin!  
 

Afwezigheid van de geestelijken 
 

Tekst verwijderd 
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De kleuren aan het altaar de komende tijd 
‘God weet, hoelang ik mijn penseel nog kan vasthouden. Ik werk als 
in extase en met tranen in de ogen en werk zo lang, tot de duisternis 
intreedt en mij omhult. 
Licht, Licht! Van alle wanden stromen de kleuren.’ 
 

Jawlensky schilderde aan het 
einde van zijn leven, waarin hij 
door heftige pijnen gekweld 
nog nauwelijks de penseel kon 
vasthouden, op klein formaat 
indrukwekkende ‘Meditatio-
nen’ (gezichten). 
Donker en diep in de kleur 
gaand, brachten ze een inner-
lijke ervaring van licht en op-
standing. 
Zwart, nacht, toekomst, zaden 
die ontkiemen in de duisternis. 
Ook schatten zijn te vinden in 
het duister, houden zich daar 
verborgen, evenals het kwade. 
Het duister heeft vele gezich-

ten. In de tijd voor Pasen brengt het zwart aan het altaar ons bij de 
doodskrachten die wij als mens in ons dragen.  

Tekst verwijderd 
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Na lijden en dood heeft het ‘Licht der wereld’ de duisternis voor-
goed verwandeld. Tot in het hart van de diepe duistere aarde, waar 
de doodskrachten heersen, heeft Hij als daad van grote liefde zijn 
Licht geofferd. Een groots, stil gebeuren waarbij al wat groeit op 
aarde, ook nu nog, als het ware de adem inhoudt. 
Zoals Christus het diepste van onze aarde heeft doordrongen, zo 
kunnen wij Hem ook altijd vinden in onze diepste verlatenheid en 
opstaan uit onze onmacht en tot leven komen. Tot een juichen.  
 
Paasrood 
‘Nog vroeg in de ochtend van de eerste dag van de week kwamen 
Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus, en Salome bij 
het graf; de zon was juist opgegaan’.                                                   
Markus 16 

 
‘Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag van de week 
kwamen Maria Magdalena en de andere Maria bij het graf kijken. 
Op dat moment ontstond er een geweldige aardbeving, want een 
engel van de Heer daalde neer uit de hemel, kwam naderbij, wen-
telde de steen weg en liet zich erop neer. Zijn gedaante was als de 
bliksem en zijn gewaad wit als sneeuw. De wachters beefden van 
vrees voor hem en zij werden als doden’.  
Mattheüs 28 

 
Bij de beschrijving van Markus is de stemming gedempt en je zou je 
nog een zacht begin van de nieuwe dag kunnen voorstellen, maar 
de stemming slaat snel om. 
Aan het altaar verschijnt met Pasen Vermiljoenrood. Het heftige ge-
beuren dat Mattheüs beschrijft, heeft alle kenmerken van de kleur 
vermiljoen. Een kleur die ons met kracht in beweging wil brengen. 
Die ons laat zien dat alles is veranderd en wij ook moeten verande-
ren.  
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Uit het zwart breekt het rood, het leven door. Een kleur van warmte 
en wil. Helende, juichende kracht wil ons doorstromen. Deze kleur 
blijft tot en met Hemelvaart de hoofdkleur. 
 
Groen ondersteunt 
De hele schepping heeft deel aan de vernieuwing van de levens-
krachten op aarde. Het rood spreekt van het levende en laat het 
glanzen. Het heeft veel duisternis, en dus warmte en wil in zich. Het 
groen dat zich daarbij voegt brengt rust en evenwicht. In de Paastijd 
is groen de tweede kleur. Het spreekt van de natuur als ‘verstild 
beeld’. Lopen over een groene weide biedt ons stevige grond onder 
onze voeten. Het groen als tweede kleur geeft aan, vanuit welke 
houding wij met het rode, met onze levenskrachten, om kunnen 
gaan.  
  
Met Hemelvaart is het groen tot goud geworden 
De relatie van goud tot de zon behoorde tot één van de geheimen 
van de alleroudste mysteriën, lezen we bij Steiner. Goud, de kleur 
van de zon en van de hemel en van ons hart, heeft ook een relatie 
met het denken. Het is belangrijk om het grote mysteriegebeuren 
dat begon met de doop in de Jordaan op te nemen in ons denken. 
Goud houdt in zekere zin afstand van het leven, blijft edel haar ei-
gen kwaliteit behouden. Het is de kleur die zich met Hemelvaart bij 
het rood voegt. 
Toen de discipelen samen waren met Christus en hij met hen had 
gesproken, schouwden zij hoe hij voor hun ogen, groter en groter 
en steeds lichtender werd. Zo intens, dat zij hem op een gegeven 
moment niet meer konden waarnemen. Het was alsof een wolk 
Hem onttrok aan hun ogen. Dit gebeurde nadat hij de discipelen had 
gezegd dat zij weldra kracht en heilige Geest zouden ontvangen. Hij 
sprak reeds over het Pinksterfeest. 
 
Elza Prins van Dreven  
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 Uit het gemeenteleven 
 

 

 
Overleden 
Op 25 februari overleed in Soest Arnoud Lucas Mees, geboren op 9 
september 1989 in Utrecht. Hij ontving de stervenswijding op 30 de-
cember. Het eerste deel van de uitvaart vond plaats op 28 februari 
en het tweede deel in Crematorium Amersfoort op 2 maart. De 
mensenwijdingsdienst voor de overledene werd gehouden op 6 
maart in Zeist.  

 
Bestuurlijk 
 
Eerstvolgend gemeenteberaad? 
Het eerstvolgende gemeenteberaad is voorgenomen op 11 april na 
de dienst. Houd de website in de gaten om te zien of het doorgaat.  
 
Komende ledenvergadering: schriftelijk stemmen! 
Op zondag 13 juni om 12.00 uur is de komende ledenvergadering 
gepland. Bij deze gemeenteberichten treft u de stukken aan die be-
trekking hebben op twee onderwerpen die we (conform het huis-
houdelijk reglement) na voren schuiven, omdat daarover op korte 
termijn een uitspraak van de leden wenselijk is. 
 

Of iets al of niet door kan gaan, is in deze tijd moeilijk 
lang vooraf te zeggen. Alle actuele informatie hierover 
vindt u op onze website: zeist.christengemeen-
schap.nl/gemeenteberichten. Onder de kop ‘Actuele be-
richten i.v.m. corona’ vindt u een link naar wat wel en 
niet doorgaat.  
U kunt ook een vraag stellen via info@rafaelkerk.nl  
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Deze onderwerpen zijn: 

• een nieuw bestuurslid kiezen (zie hieronder); 

• de goedkeuring van de financiële begroting 2021. 
Daarom biedt het bestuur – net als vorig jaar - de mogelijkheid om 
schriftelijk of per e-mail te stemmen over deze twee onderwerpen. 
Bij deze gemeenteberichten treffen de leden en belangstellenden 
dan ook aan: 
o een toelichtende brief; 
o de benodigde financiële stukken; 
o een stembiljet voor de leden. 
Vul het stembiljet graag zo spoedig mogelijk in en verzend het vol-
gens de aanwijzingen op het biljet. 
 
Samen met de gemeenteberichten van juni t/m september ontvangt 
u de overige stukken voor de ledenvergadering van 13 juni.  
   
Een nieuw bestuurslid kiezen 
In april is de reglementaire bestuurstermijn van Nellie Engelaer he-
laas verstreken. Als nieuw bestuurslid draagt het bestuur voor: An-
nemarie Sijens. Al zullen velen van u haar kennen; op pagina 16 stelt 
ze zich voor.  
 
Wat gaat door en wat (nog) niet? 
Welke activiteiten in onze gemeente wel of niet doorgaan is ge-
ruime tijd vooraf niet te zeggen. In principe gaan alle cultische acti-
viteiten door, maar voor het overige kunt u het beste de website 
raadplegen:   
zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten 
De link naar de informatie hierover staat bovenaan de pagina.  
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E-mail brievenbestand 
Berichten van het bestuur of het convent worden – als daar aanlei-
ding voor is – ook per e-mail verstuurd aan degenen die zich daar-
voor hebben aangemeld via info@rafaelkerk.nl  Dit hebben inmid-
dels 91 leden en belangstellenden gedaan.  
Met andere woorden, wat houdt u tegen?  
 
Nieuwe indeling van de website: het ‘leerhuis’ 
Het is niet verwonderlijk dat onze website veel geraadpleegd wordt, 
het kan houvast bieden in onzekere coronatijden. Maar direct vin-
den wat je zoekt blijkt niet altijd zo eenvoudig; vooral in de map (of 
achter de tab) ‘Berichten’ staat vaak veel informatie van allerlei 
aard. 
 

 
 
Links van ‘Berichten’ staat de tot voorkort vrij lege map ‘Beschou-
wingen’. Deze map wordt vanaf 1 april gevuld met alle informatie 
die te maken heeft met lezingen, cursussen, beschouwingen e.d. De 
titel van deze map is voorlopig ‘Leerhuis’, daarmee wordt in één 
woord aangeduid wat hier te vinden is.  
In de volle map ‘Berichten’ ontstaat op deze manier meer overzicht. 
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Ons YouTube-kanaal 
Begin maart heeft de Christengemeenschap Zeist een opmerkelijke 
stap gezet: we hebben een YouTube-kanaal. Aanleiding was de be-
hoefte om de jaarcursus van Bastiaan Baan ‘Toekomst voor de 
aarde?’ ruim toegankelijk te maken voor mensen in en buiten onze 
gemeente.  
Voorlopig zal alleen die cursus te volgen zijn op ons YouTube-kanaal. 
Maar in de Toekomst is meer denkbaar. 
Op pagina 21 vindt u informatie over de cursus en ons YouTube-ka-
naal.   
 
Taakgroep ‘Informatievoorziening’     
Veel van de nieuwe ontwikkelingen die hierboven staan vermeld ko-
men uit de koker van- of worden verzorgd door de taakgroep ‘Infor-
matievoorziening’. Wilt u zo nu en dan meedenken over de toe-
komst van de informatievoorziening in onze gemeente?  
Heel graag! Geef dat te kennen via info@rafaelkerk.nl  
 
Thom Kloes 

 
Belasting en ANBI-status 
Er zijn dit jaar vragen over de ANBI status van de Christengemeen-
schap Zeist, omdat men onze gemeente niet als ANBI kan selecteren 
bij de belastingaangifte.  
Dat zit zo: de gemeente Zeist heeft geen eigen inschrijving in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel en beschikt daarom 
niet over een eigen fiscaal (RSIN) nummer. Onze gemeente valt on-
der de inschrijving van het landelijke kerkgenootschap met ANBI 
status onder het RSIN nummer: 004586098. Dus dit nummer kunt u 
invoeren bij de belastingaangifte als het gaat om giften aan de 
Christengemeenschap Zeist.  
 
Christiaan van der Velde 
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Kandidaat-bestuurslid: Annemarie Sijens 
Zoals u in de rubriek ‘Bestuurlijk’ kunt lezen, verstrijkt de reglemen-
taire bestuurstermijn van Nellie Engelaer in april. Als nieuw be-
stuurslid draagt het bestuur Annemarie Sijens voor. Hieronder geeft 
zij een korte schets van zichzelf. 
 
Mijn achtergrond en inspiratiebronnen 
Om coronakilo’s en een winterdip te voorkomen, ging ik wandelen. 
Leo  ging mee. In de donkerste maanden van het jaar stapten we al 
om acht uur ‘s morgens de deur uit en genoten we onderweg van 
een kleurrijke zonsopkomst. We wonen aan de rand van park Schot-
horst, waar koperwieken overwinteren en een eenzame fazant je 
pad kan kruisen. Dankzij een jeugd in de bossen rond Zeist en op-
voeders met liefde voor flora en fauna ontwikkelde zich mijn oog 
voor ontwikkelingsprocessen in de natuur. Voor ik bouwkunde ging 
studeren, heb ik bovendien 
anderhalf jaar biologie ge-
studeerd. Logisch dat orga-
nische architectuur me 
boeit. Metamorfoses inte-
ress eren me nog steeds. 
Vooral als het om de ont-
wikkeling van mensen en 
organisaties gaat.  
Ik heb twintig jaar in tech-
nisch Delft gestudeerd en 
gewerkt. Daarna maakte ik 
de overstap naar het vrije-
schoolonderwijs, waar ik de 
afgelopen 25 jaar vooral als 
(interim)-directeur, fusiebegeleider en bestuurder/toezichthouder 
actief was.  
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Het verheugt me dat vrijescholen weer zo in trek zijn. Een van onze 
dochters is betrokken bij de oprichting van een vrijeschool voor 
voortgezet onderwijs. Geen dependance, maar een unieke school. 
Wauw! denk ik dan. Bijzonder dat kinderen nu massaal voor vrije-
schoolonderwijs kiezen. 
 
Dankzij Leo leerde ik de Christengemeenschap kennen. In 1998 
trouwde Irina Derkatsch ons in het kerkje op Land en Bosch. Daar 
hebben we gekerkt tot we ons vijf jaar geleden in Zeist inschreven. 
Hier ging ik ooit naar school. Leerde ik in bomen klimmen, fietsen en 
dansen. Veel van mijn familieleden zijn hier blijven wonen. Regel-
matig gaan we na de dienst bij mijn moeder lunchen. Langzamer-
hand leerden we de leden van gemeente Zeist beter kennen. Door 
ons actief voor de gemeente in te zetten, kwam dat proces in een 
stroomversnelling. We draaien mee in de koffiegroep, maken deel 
uit van de waakgroep en organiseerden samen met Free, Lisette en 
Mathijs de studiereis naar Colmar en het Goetheanum.  
 
Deze zomer hoop ik mijn 65e verjaardag te vieren. Betaalde pro-
jecten ambieer ik niet meer. Ik ben oppas-oma, coach ex-vluchtelin-
gen en adviseer op het gebied van welzijn in Amersfoort. Ik houd 
van taal, lees en schrijf graag. Voor de coronamaatregelen dit on-
mogelijk maakten, gaf ik regelmatig lezingen en cursussen over 
thema’s die ik onderzocht. Met jullie instemming zet ik mij de ko-
mende jaren graag in als bestuurder van de Christengemeenschap 
Zeist.  
 
Annemarie Sijens 
 

Gerjan Wijers: een woord van dank 
Inmiddels heb ik afscheid genomen van Valckenbosch en mijn taak 
overgedragen aan Ingrid Deij en de collega's in Zeist.  
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Bijna 5 jaar werkte ik in Valcken-
bosch. Vele bewoners werden in de laatste 
periode van hun leven  begeleid.  
Met dit bericht wil ik alle vrijwilligers be-
danken. Ik denk aan de mensen die hiel-
pen bij de dienst op vrijdagmorgen, mini-
streerden bij de stervenswijding en mee-
werkten bij de uitvaart. Laten we ook het 
stille werk achter de schermen rondom het 
altaar en de gewaden niet vergeten!  
Iedereen hartelijk dank voor zijn hulp en 
inzet:  het was voor mij een grote steun. 
 
Gerjan Wijers 

 
 
De ‘derde koster’ 
Koster zijn in onze kerk brengt nogal wat taken met zich mee. Van-
daar dat gezocht is naar een derde koster. Hij is gevonden: Henry 
Bosman. 
 
Sinds een paar weken ben ik de derde koster.  
Na een langdurige verslavingsgeschiedenis van ongeveer 25 jaar, 
waarbij ik me sinds 2008, toen ik verhuisde naar Utrecht, steeds af-
vroeg: ‘Waar is die ellende nou toch goed voor geweest?’, heb ik 
rond september 2018 de Christengemeenschap ontdekt. Of beter, ik 
heb ontdekt ‘Waar de Christengemeenschap voor Staat’. 
Het werd me toen gaandeweg duidelijk, dat m'n drogeringszucht 
fundamenteel voortkwam uit een gemis aan (christelijk religieuze) 
spirituele vervulling. Want die zucht is sindsdien voorbij.  
Ik ben 59 jaar en heb, door bovengenoemde geschiedenis, na m'n 
middelbare school (HAVO) geen vervolgopleiding kunnen afmaken.  
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Ik ben er, via allerlei vrijwilligerswerk dat ik in Utrecht deed, achter 
gekomen dat ik het qua werkzaamheden vooral moet hebben van 
wat ik altijd noem ‘beur- en sjouwwerk’. Dat zet ik tot nu toe in bij 
de vrijwilligersgroepen waar ik aan deelneem: de koffie-, de boe-
kenmarkt-, de synodegroep en de groep die de gemeenteberichten 
verzendklaar maakt. 
Naast dat die activiteiten me persoonlijk, bijvoorbeeld fysiek, goed 
doen, ben ik vooral gemotiveerd iets terug te doen voor m'n ont-
dekking van wat ik tijdens de mensenwijdingsdienst ervaar en voor 
wat ik aan erkenning, stimulans, warmte en complimenten krijg van 
de mensen in de kerk. Ik ben voor dat alles erg dankbaar: ik word in 
de gelegenheid gesteld niet 
minder dan m'n leven te red-
den! 
 
En nu dus koster. 
Ik hoop naar beste kunnen te 
helpen, te ondersteunen en te 
geven. En ben er nog geregeld 
verwonderd over dat m'n le-
venspad me hierheen heeft ge-
leid... 
 
Henry Bosman 

 
Honderd jaar Christengemeenschap 
16 september 1922 wordt beschouwd als de oprichtingsdatum van 
de Christengemeenschap. Toen werd de eerste mensenwijdings-
dienst voltrokken door Friedrich Rittelmeyer.  
Ter gelegenheid daarvan wordt in Dortmund een internationale 
conferentie gehouden van 7 tot 11 oktober 2022.  
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U leest daarover in de nieuwsbrieven op de landelijke website 
www.christengemeenschap.nl. De laatste nieuwsbrief ligt steeds 
vertaald in de kerk om mee te nemen.    

 
Kinderen en jeugd 
 

Kleuterochtenden 
Eens per maand is er op zondag een kleuterochtend in onze ge-
meente. Er wordt gezongen, we luisteren samen naar een verhaal 
en gaan daarna iets knutselen. De kleuterochtend van 7 februari 
werd helaas geannuleerd. Daarna is de planning (onder voorbe-
houd): 18 april, 13 juni en 11 juli.  
Aanvangstijd 9.30 uur. 
Inlichtingen: Mathilde van Arkel, mathildevanarkel@gmail.com  
 
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 uitgangsgedachte van de lessen ‘wereldreligies’ is de uitspraak 
van Rudolf Steiner: . . . er bestaan ook andere godsdiensten, we 
moeten ook proberen het wezen van andere godsdiensten begrijpe-
lijk te maken. We trachten de mensen verschillende kanten van de 
Christusopvatting te doen begrijpen. Daardoor geven we iedere ziel 
iets wat een verdieping in haar teweeg kan brengen. Maar we vor-
men haar niet zelf.  
De ziel moet vooral op religieus gebied haar vrijheid van denken 
houden, om die vrijheid van denken te kunnen ontplooien (Een-
zaamheid en vervreemding, 10 oktober 1916).  
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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 4 en 18 april, 16 en 30 mei, 13 
en 27 juni en 11 juli. Ouders die hun kind willen opgeven kunnen 
een e-mail sturen naar bernard@heldt.nl of een bericht naar 06 
5020 4989.  
 
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 
Alle data zijn onder voorbehoud van nieuwe overheidsmaatregelen. 
Kijk voor actuele informatie op de website onder de tab ‘Berichten’.  
 
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 woensdag  
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van 19.00 tot 20.15 uur op 7 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni 
en 7 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 actu-
aliteit naar voren. En wel zo, dat men vermoeden kan dat er nog 
een heel andere - toekomstige- vorm van het Christen-zijn tot ons 
komen kan.  
Deze cursus op donderdagmorgen van 11.15 tot 12.30 uur is in sep-
tember weer hervat. De komende data zijn: 8 april, 6 mei en 10 juni. 
En daarna zien we weer verder. 
 
Jaarcursus ‘Toekomst voor de aarde?’ 
Cursus met Bastiaan Baan en Jesse Mulder als gastspreker. 
 
De vraag naar een toekomstige bestaansvorm voor onze aarde is 
het thema van een cursus, die  dit jaar gestart is. De (overwegend) 
tweewekelijkse voordrachten loopt van maart tot december. U kunt 
de cursus fysiek en via ons YouTube-kanaal volgen. 
 
Aanmelden alleen nodig voor fysieke deelname 
Om iedereen gelegenheid te geven, incidenteel fysiek deel te ne-
men aan de cursus, is per avond opgave noodzakelijk. Dit kan uit-
sluitend per e-mail aan info@rafaelkerk.nl 
Vanaf één week voorafgaand aan de desbetreffende cursus-avond 
kan men zich op dit e-mailadres aanmelden met als onderwerp 
‘Toekomst voor de aarde?’ U krijgt dan uiterlijk op donderdag be-
richt of u wel of niet kunt deelnemen. In verband met actuele co-
rona-maatregelen: volg de mededelingen op onze website. 
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De cursus is ook te volgen via ons YouTube-kanaal 
De voordrachten worden opgenomen en zijn live, maar ook na af-
loop te volgen via ons YouTube-kanaal. Op onze website vindt u on-
der de (rode) kop ‘Actuele berichten: jaarcursus ‘Toekomst voor de 
Aarde?’ een link naar een duidelijke uitleg hoe u de voordrachten 
op YouTube kunt volgen, met daarin een link naar de voordrachten. 
Zie: zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten 
 
Tijden 
Als u de voordrachten zo mogelijk wilt bijwonen of live via YouTube 
wilt volgen, let dan op de data: vrijdagavonden van 20.15 tot 21.30 
uur in de cultusruimte van de Rafaëlkerk, namelijk: 
 

12 maart Tekenen van de tijd 
 

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

9 april Oude vormen van voorspelling: profeten, sibillen, 
sjamanen 

23 april De kleine Apocalypse 
 

7 mei De Apocalypse van Johannes 
 

21 mei Vrijheid en onvermijdelijkheid - met Jesse Mulder 
 

4 juni De tegenstroom van de tijd 
 

10 sept Voorzienigheid: de verborgen aanwezigheid van 
Christus 

24 sept ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’: het morele als 
scheppend principe - met Jesse Mulder 
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8 okt Wat zegt de antroposofie over de toekomst? 

 
22 okt Nieuwste ontwikkelingen en initiatieven 

 
5 nov Wat kunnen wij doen? 

 
19 nov Wat kan ik doen? 

 
3 dec Gespreksavond 

 
 

Werk- en gespreksgroepen 
 
Werkgroep ‘het Epistel door het jaar’.  
Een open bijeenkomst in de cultusruimte na de dienst op woensdag-
morgen. Inleiding over het epistel door Lisette Buisman met een ge-
sprek. 
Tijd: 10.15 tot 11.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Info: Henry Bos-
man (henry.p.bosman@gmail.com) 
Data:  

7 april Pasen 
 

5 mei Hemelvaart 
 

23 juni Johanni 
 

6 okt Michael 
 

24 nov Advent 
 

15 dec Kerst 
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Oudergespreksgroep 
In 2019 zijn we, ouders van kinderen tot 18 jaar, een lees- en 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. 
Door de coronamaatregelen kwamen we de afgelopen tijd ’online’ 
bij elkaar. Dit heeft niet de voorkeur wat ons betreft, maar het was 
mooi dat onze ontmoetingen daardoor toch plaats konden vinden 
en er enige continuïteit bleef bestaan. 
 
Binnenkort zijn we 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 je interesse hebt in lezen, ontmoeting en gesprek, laat het ons 
dan weten. Dat kan per mail of telefonisch. 
 
Tobias Hoegen 
tobias@tobiashoegen.nl  
06 47043698  

Marianne van Biert 
marianne@vanbiert.nl 
06 30319129 
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Marianne van Biert neemt deel aan het LB 
Op zaterdag 6 maart ben ik benoemd als lid in het Landelijk Bestuur 
van de Christengemeenschap. Hoewel veel mensen mij waarschijn-
lijk wel kennen, o.a. als gemeentelid, ministrant, lid van de werk-
groep gemeentezorg en van het koor, zal ik mij toch even aan u 
voorstellen. 
 
Na mijn studie theologie was ik werkzaam als ouderenpastor in de 
toen nog Gereformeerde kerk in Driebergen. De affiniteit die ik had 
en heb met pastoraat rond het levenseinde werd in evenwicht ge-
bracht door de komst van zeven kinderen, die mij vroegen om me te 
verbinden met de andere kant van het leven en mij daarvoor dienst-
baar op te stellen. Via hen ontmoette ik de Christengemeenschap 
en het Sacrament van de Jeugdwijding. 
Door beide levensgebieden stroomde intussen de antroposofie als 
kennis- en levensbron. 
 
De antroposofie heeft me veel gebracht. Nieuw inzicht bracht oude 
dogma’s tot leven, een nieuwe vorm van betrokkenheid vulde de 
oude symbolen, door een nieuwe zekerheid kreeg het geloof een 
bodem. In de 20 jaar die ik les had van Ad van der Lugt heeft mijn 
kunstzinnige ontwikkeling een enorme impuls gekregen. Hij vroeg 
mij kort voor zijn overlijden om zijn lespraktijk over te nemen, waar-
door ik de kans kreeg om het kunstzinnig proces in de begeleiding 
van anderen bewuster te leren kennen. Zo is kunst tot op heden 
voor mij een leermeester voor het leven.  
 
Kunst, kinderen, antroposofie, Christengemeenschap en de begelei-
ding van stervenden vormden mij om als mens, theoloog en domi-
nee in de 25 jaar dat ik diensten en uitvaarten leidde in de protes-
tantse kerk. 
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Verlangend naar de kracht van de Sacramenten, die het menselijke 
woord overstijgen, heb ik dankbaar deelgenomen aan de eerste mo-
gelijkheid om in Hamburg beroepsbegeleidend, in deeltijd dus, aan 
het Priesterseminarie in te studeren. 
 
Door omstandigheden in het gezin was het na twee en half jaar voor 
mij niet mogelijk om de stap naar de laatste voltijdfase te maken. 
Hier viel mij het geluk ten deel dat ik gevraagd werd om lid te wor-
den van het opleidingsteam voor de volgende cursus van de be-
roepsbegeleidende opleiding, waaraan ook zes Nederlandse studen-
ten deelnemen. Ik ben dankbaar dat ik op deze manier dienstbaar 
kan zijn aan de verdere ontwikkeling van de Christengemeenschap. 
Om dezelfde reden heb ik ja gezegd op de vraag om bestuurslid te 
worden van het Landelijk Bestuur.  
 
Voorlopig zal ik mij in het Landelijk Bestuur bezighouden met de 
portefeuilles ‘ouderen’ en ‘boekuitgaven’ en ik zal het contact on-
derhouden met één van de kleine, onzelfstandige gemeenten. Met 
vragen en of opmerkingen, kunt u mij altijd benaderen. 
 
Marianne van Biert 

 
Kleurbeleving 
Irene van der Laag - beeldend kunstenaar - exposeert vanaf Paas-
zondag 4 april t/m dinsdag 11 mei.  
De feestelijke opening van de expositie is op 18 april na de dienst, 
met een bijdrage van Bastiaan Baan en Irene van der Laag. 
 
Kleur is ziel van de natuur, en van de hele kosmos, 
en we nemen deel aan deze ziel wanneer we de kleuren meebeleven.  
Uit: Rudolf Steiner, 'Het wezen van de kleuren’. 
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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 

 

Tekst verwijderd 
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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 54351913) 
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) 
 
Nellie Engelaer-Takken, lid  
Hermelijnlaan 3, 3734 HC Den Dolder (030 2288 558) 

 
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 
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 € 30,- per jaar gevraagd.  
 
Kopij komende gemeenteberichten 
Kopij voor de komende gemeenteberichten van juni t/m september 
2021 (dus 4 maanden) uiterlijk 9 mei per e-mail naar: 
thkloes@gmail.com  
Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 16 
mei 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 28 mei ontvangen. 
 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


