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Verslag Gemeenteberaad zondag 9 februari 2020, 12.00 - 13.00 

 
Er zijn plm. 35 aanwezigen 
 
Welkom door Nellie Engelaer en voorzitter Hans van Delden. 
De grondsteenspreuk wordt door Greet Rolff voorgelezen. 
 
Berichten uit het gemeenteleven 

• De taakgroep kosters wordt voorgesteld door Evelien Everts en Joris van der Vring. Koster Anna 
Steinkamp kon niet aanwezig zijn. 
De kostersgroep krijgt hulp van Ben van Spanje, Marion Kuenen en Albèrt Absil. 
De taken bestaan uit: 
o Zorg voor het kerkgebouw, zoals: het schoonmaken van de dakgoten, de binnen- en 

buitenverlichting, toezicht op de schoonmaak, die door de familie Klomp wordt gedaan; meneer 
Klomp is terminaal ziek. 
Het groot onderhoud regelt het bestuur; 

o Bestellingen worden gedaan door Anna Steinkamp; 
o Verhuur van ruimtes, ruimtegebruik en -beheer doet sinds eind januari Evelien Everts; als er een 

vraag is naar het gebruik van een ruimte: graag mailen naar Evelien Everts. 
o Evelien Everts verzorgt ook het sleutelbeheer. 
Vraag uit de zaal: wie bedient de verwarming? Antwoord: mocht er een probleem zijn, dan kan één 
van de kosters gebeld worden. Telefoonnummers en e-mailadressen staan op het ‘Overzicht 
taakgroepen en werkafspraken’ dat op het prikbord hangt. In het contract dat huurders ontvangen, 
staat het mobiele nummer van Evelien vermeld. 

  

• De programmagroep wordt voorgesteld door Paola Matthijsen 
Paola is sinds 2011 voorzitter van de programmagroep. Andere leden van de groep zijn: Hans van  
Delden en de priesters Lisette Buisman en Mathijs van Alstein. Marianne Lampe helpt op de 
avonden zelf. 
De groep houdt zich bezig met:  
o Programmering van de lezingen op dinsdagavond; Paola maakt de agenda en houdt de 

programmering bij; 
o 3 à 4 keer per jaar is er een vergadering, waarin wordt gebrainstormd over de thema’s, waarbij 

inbreng van leden en wereldgebeurtenissen in het programma kunnen worden meegenomen. 
Essentieel is wat De Christengemeenschap wil zijn en momenteel is. In deze periode gaat het 
over: ‘De dageraad van Europa’. 

o Ze ontvangt de opbrengst van de collectes na de lezingen en maakt dit over naar de 
bankrekening van de kerk; 

o De programmagroep bespreekt en plant het jaarlijkse gemeente-uitje; 
o De groep doet aan advertising – ze maken de lezingen kenbaar d.m.v. het ophangen van affiches 

buiten de Rafaëlkerk en kondigt lezingen aan op Antrovista. 
Opmerking Nellie Engelaer: het programma heeft een grotere uitstraling dan alleen binnen de 
gemeente; een compliment voor de kwaliteit!  
 

• Hans van Delden: de opbrengst van de boekenmarkt, ruim € 1500,- is afgehandeld. 
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• Mathijs van Alstein: het gemeente-uitje zal dit jaar naar Gent (BE) gaan. Er is t/m 30 april een 
expositie in de Sint-Baafskathedraal over het werk van kunstschilder Jan van Eijck met schilderijen 
van over de hele wereld. In de NRC, als ook in Trouw, is er een artikel over verschenen. 
Datum: dinsdag 21 april, met een grote bus voor 50 personen. De bus zal eerst naar Antwerpen gaan  
voor de mensenwijdingsdienst om 10.00 uur en gaat daarna naar Gent. Bijdrage: € 60,- pp; 
inschrijving tot 1 maart.  
Leo Bras organiseert het, samen met Annemarie Sijens, Free van der Kolk en Lisette Buisman. Er  
komt nog een aankondiging op het prikbord. 
Vragen van de aanwezigen: is een bus voor 50 personen niet te weinig? Kan er ook een rolstoel  
mee? Vragen graag aan leden van de organisatie of de geestelijken. 

• Evelien Everts: Op 8 maart om 12.15 is er weer een Dialogen bijeenkomst. De laatste bijeenkomsten 
werden door minder dan 5 mensen bezocht, dus de vraag is of er behoefte aan is.  
Vragen:  
o Kun je van tevoren het bespreek-thema bekend maken? 
o Thema suggestie: hoe kun je met mensen in je familie over De Christengemeenschap spreken? 

• Marianne Lampe: Zijn er spelers voor het Paasspel ‘Jozef van Arimathea’? Graag aanmelden bij Ton 
van Hemert. 

• Indien iemand belangstelling heeft voor het taalgebruik in het Nieuwe Testament, dan kan diegene 
terecht bij Rob Hesper, classicus, vertrouwd met het Nieuwe Testament; hij heeft er ook lezingen 
over gegeven.   

• Christiaan Franken stelt een vraag aan de priesters over mobiele telefoons in de dienst.  Die staan in 
de cultusruimte veelal niet uit maar op zacht en geven bijvoorbeeld nog licht, wat afleidt voor het 
begin van de dienst. Lisette Buisman: graag mobiel uit voordat u de cultusruimte in gaat. Joris van 
der Vring biedt aan om de aanduidingen buiten de cultusruimte om de mensen te herinneren hun 
telefoon uit te schakelen waar nodig te vernieuwen of uit te breiden. 

 
Berichten uit het convent 

• Mathijs van Alstein: er is goede samenwerking, er is weinig te vertellen. Soms is er een priester 
elders, maar er zijn er altijd 2 hier.  

• Mathijs zelf is bezig met de organisatie van het Wanderkamp naar de Spaanse Pyreneeën deze 
zomer. 

• Lisette Buisman: Op het prikbord staat een aankondiging van een conferentie met Bastiaan Baan 
in de Stichtse Vrijeschool; in mei dit jaar. 

 
Berichten uit het bestuur 

• Bastiaan Baan: Martien Ockeloen heeft een beeldhouwwerk als geschenk aangeboden aan de 
gemeente Zeist; het wordt komende zomer feestelijk in de tuin geïnstalleerd. Nellie Engelaer en 
Bastiaan Baan hebben contact hierover met de tuingroep. Verder is er ook een boek verschenen 
over het werk van Martien Ockeloen.  

• Hans van Delden: Na contact met de brandweer in december 2019 bleek de controle-frequentie 
van de brandblusmiddelen niet voldoende. Dat is nu uitgebreid tot jaarlijkse controle en de 
brandweer heeft bevestigd dat wij hiermee weer voldoen aan haar eisen. Benadrukt zij dat er 
dus geen sprake is (geweest) van een onveilige situatie. 

• Op 22 februari is er weer een Landelijke Raad vergadering. In de vergadering van mei wordt de 
toekomstbestendigheid van de landelijke financiën besproken op basis van een rapport van een 
landelijke commissie (de ‘TALF’, Tijdelijke Adviescommissie Landelijke Financiën), waaraan  
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      Christiaan van der Velde deelneemt. Dit zal op de agenda komen van het gemeenteberaad van 

14 juni. 
      De samenwerking tussen het Landelijk bestuur en de Landelijke Raad (LR) is enigszins verbeterd. 

Hans van  Delden zit namens onze gemeente in de LR. Op de ledenvergadering van 19 april 
eindigt zijn bestuurstermijn in onze gemeente. Hans geeft aan er belang aan te hechten dat 

onze gemeente in de LR is vertegenwoordigd door een bestuurslid en daarom zal hij onze 
gemeente niet meer in de LR vertegenwoordigen zodra zijn opvolging in de LR is geregeld. In de 
LR vergadering van mei wordt onze gemeente vertegenwoordigd door Christiaan van der Velde. 
De eerstvolgende LR vergadering daarna is in september. 

• Nellie Engelaer: het gemeenteberaad op 19 april is de algemene ledenvergadering, waarin een 
nieuw bestuurslid zal worden gekozen in verband met het aftreden van Hans. De kandidaat is 
Thom Kloes; hij zal zich in de komende gemeenteberichten voorstellen. 

• Christiaan van der Velde geeft aan dat 2019 is afgesloten met een relatief gering tekort van 
€495. Dit is positief nieuws omdat er tot en met oktober nog een flink tekort was. Hij bedankt 
alle leden en belangstellenden voor hun bijdragen. De uitgaven waren lager dan begroot, anders 
zou het tekort hoger zijn uitgevallen. 

 
Rondvraag 

• Uit de zaal klinkt “hartelijk dank voor dit goed voorbereide gemeenteberaad!”, gevolgd door een 
spontaan applaus. 

• Bastiaan Baan: ontving deze ochtend een e-mail van Sylvia Kuilman. Sylvia gaf een indruk van het 
leven in het priesterseminar in Toronto waar zij verblijft. Bastiaan leest het bericht voor en zal 
het op het prikbord hangen. 

• Lisette Buisman: brengt de hartelijke dank over van de leden van de synode voor de warme 
ontvangst van 27 t/m 29 januari en de mooie bloemen die er altijd staan in de gemeente Zeist. 

 

Verslag: Bernard Heldt  

 

Volgende data gemeenteberaad: 19/4 (ledenvergadering) - 14/6 - 13/9 en 8/11 

 

 


