
DE CHRISTENGEMEENSCHAP
      Beweging tot religieuze vernieuwing

   
       Gemeente Zeeland te Middelburg

      Zomer

   de Aarde straalt

   wij mogen bloeien met Hare Majesteit 
   Roos,
   de Prinsessen Lelie, Jasmijn, lavendel, 
   Rozemarijn

   knielen voor het immer vreedzame gras

   fladderen met de fladderende vlinders

   reizen aan de hand van de wind
   en het vliegend zaad

   de Aarde 
   een groots, schitterend bruidsboeket
   van Hem
   Die ook in ons woont
       
        Marijke van der Weel
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Zomer juni - september 2018        
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Opmaat voor de Johannestijd
Wanneer Johannes de Doper in gevangenschap niet verder kan kijken 
dan de muren die hem omgeven, begint zelfs hij, die als een engel 
voor de Christus uitging, te twijfelen. Dat is een gemoedsgesteldheid 
die iemand, die in een moeilijke situatie of depressie verkeert, bij 
zichzelf kan herkennen.
Maar Johannes laat zijn leerlingen naar Jezus Christus toegaan en hem 
vragen of Hij het werkelijk is die de wereld van binnenuit zal 
omvormen. Hier spreekt Christus nu niet het ‘IK-BEN’ uit, maar hij 
wijst op de gevolgen van zijn daad in de mensen: Wie ziende blind is, 
kan inzicht ontvangen, wiens wil verlamd is, kan opnieuw in beweging 
komen... 
Hij duidt op een poort in onze constitutie die door zijn aanwezigheid 
in ons veilig ontsloten kan worden. We hoeven enkel – wanneer wij dat 
willen-  de deur van binnenuit voor hem te openen om zijn kracht 
door ons heen te voelen stromen.

         HIlde
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Feest- en overgangstijden:
Trinitarische tijd: 23 mei t/m 23 juni
Johannestijd:           24 juni t/m 21 juli
Trinitarische tijd: 22juli t/m 28 september

Mensenwijdingsdienst
Deze wordt elke tweede en vierde zaterdag van de maand 
gecelebreerd in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de 
Lange Noordstraat 62 te Middelburg om 10.00 uur.

Mensenwijdingsdiensten en Perikopen

Trinitarische tijd
26 mei:  Mattheus 28, 16-20 ‘Ik ben bij u’
09 juni:  Johannes 03, 01-21 Nikodemus
23 juni: Lukas 19, 01-10  Zacheüs de tollenaar

Johannestijd
30 juni:  Markus 01, 01-11  Johannes de Doper
14 juli:     Johannes 03, 22-36   Johannes te Ainon

Trinitarische tijd
28 juli :     Markus 08, 27-38  Belijdenis van Petrus
11 aug :    Lukas 15, 03-32  Verloren schaap, zilverstuk, zoon
1 sept:      Markus 07, 31-37            Genezing van de dove man
22 sept:    Mattheus 06, 19-34 Bergrede

Gemeentegeestelijke
Huisbezoeken
Als u graag rond een bepaald thema in uw leven met mij persoonlijk 
wil spreken, dan maak ik graag een afspraak met u voor een 
huisbezoek. Ik ben gemakkelijk te bereiken via het nummer 06 22 51 
53 76 (als je een berichtje inspreekt, bel ik u terug) of via mail 
hildecauwenbergh@christengemeenschap.nl

Afwezigheid Priester
In dringende gevallen kunt u terecht bij onderstaande personen : 
-Lien Gerard         0118 583352 / 06 46616138
-Ronald du Long 0118 615459 / 06 20575991

mailto:hildecauwenbergh@christengemeenschap.nl
mailto:hildecauwenbergh@christengemeenschap.nl
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Bijeenkomsten na de mensenwijdingsdienst:
In januari begon een nieuwe reeks bijeenkomsten rondom de epistels 
die in elke feesttijd in de mensenwijdingsdienst klinken. De volgende 
bijeenkomsten zijn gepland op:
Zaterdag 23 juni Johannes-epistel
Zaterdag 22 september Michael-epistel

Bijeenkomsten rond het Johannesevangelie:

We bespreken het Johannes Evangelie o.l.v. Hilde Cauwenbergh
Dag: elke 2de donderdag van de maand 
Data: 7 juni, 13 september
Tijd: 15.30 - 17.00 uur
Plaats:  ten huize van Leny Overduin,  Bogardstraat 18 te Middelburg.

Uit het Gemeenteboek :
Geen mutaties

Zomercursus
Het thema van de zomercursus beweegt zich opnieuw rond de verdere 
verdieping in de mensenwijdingsdienst. 
Dit keer zullen de volgende facetten aan de orde komen: 
- de opbouw van de mensenwijdingsdienst (structuur herkennen, 

overgangen ervaren en een gevoel ontwikkelen voor het gebied in de 
geestelijke wereld waar we binnentreden)

- het zinnebeeld van de gewaden
- het ervaren van de kleuren

Er zal veel ruimte voor gesprek zijn en we zorgen ook voor de nodige 
adempauzes tussendoor. Mensen die net zoals vorig jaar graag iets 
inhoudelijks willen voorbereiden, mogen zich voor de afstemming 
binnen het programma bij me melden.

Plaats: Gemeentekamer van de Doopsgezinde kerk
Data: donderdag 9 augustus van 15 uur tot 17u30 met cultische 
afsluiting in de kerk
Vrijdag 10 augustus van 10 tot 12 uur en van 15 tot 17u30 met 
cultische afsluiting in de kerk
Zaterdag 11 augustus 10 uur mensenwijdingsdienst en nadien 
afronding van de cursus
Verdere informatie volgt begin augustus via de nieuwsflits
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Gemeente Zeeland Vijftig Jaar 

Vooruitblikkend op de nu snel naderbij komende viering van het  
jubileum  op zaterdag 30 juni 2018 heeft de gemeente sinds het 
begin van het jaar heel wat voorbereidend werk verricht. 
Er vonden ruim een half dozijn gemeentebijeenkomsten plaats in de 
kerkekamer. Van  de weeromstuit en op instigatie van Lien Gerard  is 
deze dan ook omgedoopt tot gemeentekamer.  
Ook de Werkgroep Jubileum is niet stil blijven zitten. Op dinsdag  5 
juni  kwam  deze voor de zevende keer bijeen. 

Hier volgt een greep uit de voorbereidende activiteiten. 

De genodigden 
Meer dan honderd gedrukte uitnodigingen werden verzonden met op 
de voorkaft de kunstzinnige  illustratie van Monica. Behalve aan de 
leden en de belangstellenden gingen uitnodigingen naar vrienden en 
belangstellenden in het hele land en ook naar het Landelijk Bestuur, 
de Landelijke Raad, de Synode en niet te vergeten onze eerdere 
gemeentegeestelijken.  
Het is nog te vroeg om met enige precisie te zeggen  met z’n 
hoevelen we op deze feestelijke dag zullen zijn.  Er is uitgegaan van 
60 deelnemers, maar zo vlak aan het begin van de vakantie is dit 
misschien wat aan de optimistische kant  

Het Programma 
Het programma is inmiddels  verder ingevuld en ziet er nu als volgt 
uit:  

10.30 Mensenwijdingsdienst
11.30 Koffiepauze met Zeeuwse kruidkoek en cake  
                Verwelkoming en toelichting op het programma 
12.00 Aanbieding eerste exemplaren van de Kroniek 
12.15 Orgelconcert door Bert Geleijnse (met zang) 
13.00 Lopend buffet lunch met gelegenheid tot toespraken 
14.15 Het Middagprogramma biedt een keuze tussen
 (a) een wandeling door het hart van de oude Middelburgse 
      binnenstad, begeleid door Merijn Vermast of
        (b) ‘’Kernenergie en mensenwijdingsdienst:  Het herkennen van      
      het gebaar en de opdracht van de mens’’
             Voordracht  door Hilde Cauwenbergh  
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15.30 Afscheid met thee en sap 
15.45       Tom en Liesbeth zingen enkele liederen 
16.00  Cultische Afsluiting 
         
De Kroniek 
De tekst van de kroniek werd in april afgerond door de redactie, 
bestaande uit Tonny Wijnen, Marijke van der Weel en Yvonne van der 
Deijl, die tevens  de samenstelling op zich heeft genomen.  Aan 
inhoud en opmaak van deze geïllustreerde kleureneditie zijn  tijd noch 
moeite bespaard. Bij het schrijven van dit bericht bevindt de kroniek 
zich bij de drukker. De eerste exemplaren zullen op 
30 juni worden uitgereikt aan een van onze pioniers en aan 
vertegenwoordigers van het Landelijk Bestuur en de Synode. Nog 
diezelfde dag kan dit boekje door iedereen worden aangeschaft bij de 
boekentafel voor de speciale jubileumprijs. 

De Website
Ter gelegenheid van het jubileum is ook de Website geheel 
geactualiseerd en tegelijk door Merijn en Ineke Vermast van een 
nieuwe rubricering voorzien. Beslist een bezoekje waard. 

De nieuwe kerk van Patagonië
Uw vrijwillige bijdrage voor het jubileum is bestemd voor de in 
aanbouw zijnde  kerk van  onze  zustergemeente in Patagonië. Deze 
werd op 12 mei 2018 ingewijd. U kunt uw  bijdrage  overschrijven  op  
bankrekening  NL59INGB0005258104 van De Christengemeenschap 
Zeeland te Middelburg onder vermelding van ‘’Schenking Kerk 
Patagonië’’.

Het Persbericht
Er is een persbericht voor de lokale media in de maak om deze 
bijzondere gelegenheid te benutten teneinde  De 
Christengemeenschap in Zeeland zichtbaarder te maken. De 
uiteindelijke beslissing hiertoe ligt bij het Coördinerend Overleg en 
het Bestuur. 

Schenkingen  
De kosten van het jubileum lieten zich pas geleidelijk aan tijdens de 
voorbereidingen begroten. 
De begroting staat met een toelichting elders in deze 
gemeenteberichten. Schenkingen van leden en belangstellenden 
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worden verwelkomd door de Taakgroep Financiën om hiermee in het 
nog resterend tekort te kunnen voorzien.  Deze worden in  dank 
tegemoet gezien  op  bankrekening  NL59INGB0005258104vvan De 
Christengemeenschap Zeeland te Middelburg onder vermelding van 
‘’Schenking Jubileumviering’.

Met de medewerking en ondersteuning van allen belooft de 
jubileumviering op zaterdag 30 juni een onvergetelijke dag te worden. 
Maar ook een dag die tot nadenken stemt met welke intenties en 
voornemens wij als gemeente de nu voor ons liggende periode 
tegemoet gaan.

De Werkgroep Jubileum
   
     =========

Kosten Jubileum: € 2.200,00 

Huur Kerk:     € 130 
Uitnodigingen : € 100

Kroniek :        € 1000
Catering :           € 500
Overige :   € 170

Onvoorzien     € 300
---------------------------

 Totaal     €  2.200

Toelichting:
De kosten voor het jubileum zijn inmiddels begroot op € 2200,00.
Dit bedrag kan deels gefinancierd worden uit het overschot 2017, een 
deel van de adventsopbrengst en schenkingen. Om samen het 
jubileum vorm te kunnen geven is uw bijdrage van harte welkom.
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Het 50-jarig Jubileum – Herhaalde oproep 

Enkele deelnemers die van verre komen hebben zich voorlopig 
aangemeld voor de viering op 30 juni a.s. en gevraagd of we hen 
zouden kunnen helpen bij het vinden van logies. 
Het onderzoekje naar Bed & Breakfasts in Middelburg heeft niet tot 
het gewenste resultaat geleid. Zo kort voor de vakantie moest er 
maanden van te voren worden vooruitgeboekt en voor meerdere 
dagen tegen prijzen die dicht tegen die van de hotels aanliggen.  
Wie uitkomst kunnen bieden worden verzocht gevraagd contact  op te 
nemen met de Werkgroep Jubileum op 
gemeentezeeland@christengemeenschap.nl of met Adrie Maas. 
telefoon 06 51387562. 

Uit de Landelijke Raad  

Hier volgt een greep uit de onderwerpen die op zaterdag 26 mei 2018 
ter sprake kwamen op de vergadering van de Landelijke Raad in 
Veldhoven (gemeente Eindhoven). 

De Informatieronde  -  Vanuit Zeeland klonken de volgende drie 
onderwerpen:  De Huisvesting en de twee werkgroepen die zich 
hierover buigen; een eigen ziekencommunieset en de nu  snel 
naderende viering van ons 50-jarig Jubileum. De raadsleden van de 
gemeenten  Leiden en Rotterdam  gaven zich als deelnemer op.   
Enkele anderen hebben  het voornemen te komen en zullen dit nog 
bevestigen.  

De Internationale Synode – Deze wordt dit jaar in München gehouden. 
Het jaarthema is ‘’Toon je wonden’’; dit hangt nauw samen met de 
vraag die Parcival verzuimde te stellen aan de zieke Graalkoning. 

De Priesterwisselingen -  In het kader van de op handen zijnde 
wijzigingen, begint  Hilde haar nieuwe taak in Rotterdam op 17 juni 
a.s. Zij wordt opgevolgd in Antwerpen door Myriam  Driesens  uit 
Eindhoven. Adam Ricketts  die onlangs bij ons inviel gaat van Den 
Haag naar Zutphen. In 2019 worden  geen nieuw gewijde priesters 
verwacht  in ons bewindsgebied. 

mailto:gemeentezeeland@christengemeenschap.nl
mailto:gemeentezeeland@christengemeenschap.nl
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De Gemeente Eindhoven -  Na een periode van diepe, maar heilzame 
gebleken wonden  is de gemeente opnieuw tot bloei  gekomen. Zij  is  
thans van middelgrote omvang met 100 leden en 100 
belangstellenden.  Het Gemeentewerk richt zich vooral op 
inhoudelijke onderwerpen (en niet op tentoonstellingen en uitjes). Dit 
blijkt in hoge mate gemeenschapsversterkend. 

De nieuwe voorzitter - Na een korte proefperiode (op eigen instigatie) 
werd Wietse de Vries ( gemeente Alkmaar) verwelkomd door de 
Landelijke Raad als haar nieuwe, onafhankelijke voorzitter.  Wietse 
ziet zijn functie als een van samenwerking met de raad, waarbij hij als 
gespreksleider het proces faciliteert zonder overal iets van te hoeven 
vinden.

Het karakter van de Landelijke Raad – De Landelijke Raad  bevat zowel 
een bestuurlijke als een adviesgevende component.  Bovendien kan de 
Landelijke Raad het Landelijk Bestuur vragen bepaalde initiatieven te 
nemen en met voorstellen te komen.  

De Internationale Pinksterconferentie in Den Bosch -  Vanuit de Kring 
van Zeven en de Executive Committee heeft grote waardering 
geklonken voor  het welslagen van deze conferentie in ons 
bewindgebied.  Voor  een substantieel deel van het tekort  kunnen wij 
een bijdrage verwachten.  

De Jaarrekening van 2017 – Vanwege een  vertraging in de stukken  
werd besloten de behandeling van de Jaarrekening en het Verslag van 
de  Kas Controle Commissie aan te houden tot de September 
vergadering.  Het jaarverslag van In Beweging en de Toelagenkas/ODV 
werden goedgekeurd en hun besturen  gedechargeerd. En  de door 
het  Bestuur opgestelde  Vergoedingsregeling werd  goedgekeurd. 

Beveiliging persoonsgegevens  -  De  Europese regelgeving  op dit 
onderwerp is sinds 25 mei 2018 van kracht en ook van toepassing op 
onze gemeenschap.  Het Landelijk Bestuur heeft  een handreiking 
gemaakt  met behulp waarvan iedere gemeente haar eigen, passende  
regeling kan treffen in de vorm van een bijlage op het huishoudelijk 
reglement.  



      - 11 -

Naamgeving –  Hoewel er even sprake was van  een wijziging in 
‘’Nederland en Belgie’’ werd besloten de naam Bewindsgebied 
Nederland en Vlaanderen  te blijven aanhouden.    

De Kring van Zeven en het Executive Committee - Dit boekje, 
uitgegeven ter gelegenheid van de conferentie in Den Bosch in het 
Duits en Engels, is nu ook in het Nederlands vertaald. Het ligt 
inmiddels op de boekentafel en is te koop voor Euro 5.00. Zij die 
zitting hebben in deze colleges  stellen zich voor en zij belichten hun 
taken. Naast andere actuele onderwerpen wordt ingegaan op de 
uitdagingen waar wij in De Christengemeenschap in de 21e eeuw voor 
staan. Een aanrader met een schat aan  nieuwe ideeën. 

Otto Koene 

Pinkstervuur – Al wandelend en fietsend door Europa 

Tijdens de Internationale Pinksterconferentie vorig jaar is het idee 
geboren om het Pinkstervuur de wereld rond te doen gaan, al 
wandelend en fietsend te beginnen in Nederland. Een soort estafette, 
maar dan met een boek waar elke bezochte gemeente  aan bijdraagt. 
Op 1 april 2018, Tweede Paasdag, startte de tocht in Zutphen en in 
Eindhoven nam Egbert Melchior van de Gemeente Rotterdam het boek 
onder de arm bij zijn bezoek aan de gemeente Eindhoven. Na ook 
Antwerpen te hebben aangedaan, ging hij maandag 9 april op weg 
naar Middelburg.  We laten Egbert nu aan het woord. ‘’Door prachtig 
weids Vlaanderen en Zeeuws Vlaanderen vervolgde ik mijn  fietstocht 
en overnachtte in Hengstdijk in een kleine blokhut tussen de paarden 
van een boerderij. De volgende dag ging het via Terneuzen en 
Breskens naar Middelburg. 
Al vroeg in de middag ontmoette ik  de Waakgroep van de 
Christengemeenschap in Middelburg en mocht  ik deze bijwonen. 
Daarna kreeg ik een rondleiding in het kerkgebouw van de 
Doopsgezinde Gemeente waarin de Christengemeenschap twee keer 
in de maand de Mensenwijdingsdienst houdt. 
Bijzonder is te zien hoe een relatief kleine groep al jarenlang alle 
moeite doet om de Christengemeenschap daar levend te houden. Met 
een groep van zo’n acht mensen werd in de tuin van Adrie Maas met 
elkaar gegeten en gesproken. Die nacht overnachtte ik  in de bedstee, 
gelegen in de kelder van de familie Maas. Van het zware onweer dat 
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die nacht losbarstte heb ik niets gemerkt. Met gevulde knapzak en het 
boek de volgende dag op weg naar Rotterdam’’. 

P.S. Even Na Egbert’s bezoek stuurde de gemeente Zeeland Egbert een 
bijdrage voor het estafette boek  met daarbij ook een foto van het 
maal in de tuin bij Adrie. Hieraan  namen vertegenwoordigers van 
bijna alle taak- en werkgroepen deel.  Hilde was  op werkbezoek in 
Patagonië. 

Bron:  Deel van Egbert Melchior’s relaas in de Digitale Nieuwsbrief 
Michaëlkerk Rotterdam van 3 mei 2018 nr.11(hier en daar iets 
ingekort) 

Jongerenrubriek “Onder de Zon”

Er is eind vorig jaar een kerngroep geformeerd waarin zowel jongeren 
als ouderen deelnemen met als doel het jongerenwerk binnen de 
Christengemeenschap zichtbaar te maken.  In de Gemeenteberichten 
maart 2018 stond hierover onder de berichten uit de Landelijke Raad 
al een stukje onder de titel “verjonging”. 

Van de 17 gemeenten zijn er 10 met één of twee contactpersonen/
drager Jongerenwerk. In de kerngroep heeft onder meer Adam 
Ricketts plaatsgenomen. In de synode heeft hij het jongerenwerk 
onder zijn hoede. 

Hoewel wij helaas geen jongeren binnen onze gelederen hebben, is 
het natuurlijk wel van belang  om kennis te nemen van wat er zich 
zoal in den lande  afspeelt. In het blad “In Beweging” is een rubriek 
verschenen met de naam “Onder de zon – Jongerenrubriek”.  Het is 
zeer de moeite waard om te lezen welke activiteiten worden 
ontplooid. In de laatste uitgave (Pinksteren) vertelt IJsbrand Terpstra 
hoe en waarom zij de kampen van de Christengemeenschap een 
‘voornaam’ hebben gegeven. Een voornaam? Ja, een voornaam. 

De Kalender
Met dit gemeentebericht ontvangt u tevens de  voorlopige kalender 
van het tweede half jaar 2018. 
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ALLERLEI

Van de Waakgroep.
Momenteel bestaat de waakgroep uit de volgende personen: Adrie, 
Carin, Tom, Lien ( contactpersoon).

In de waakgroep is het volgende afgesproken:
De priester heeft de eerste verbinding met de stervende en de familie.
Op vraag van de familie wordt het waken bij de overledene geregeld.
De priester informeert de waakgroep via de contactpersoon.
De wensen van de familie worden door de waakgroep nagevolgd en 
gerespecteerd.
De waakgroep komt maandelijks bijeen en verdiept zich in de 
achtergronden van de stervensbegeleiding zoals deze in de 
Christengemeenschap worden beschreven en in de sacramenten tot 
uiting komen.

Op 6 oktober 2018 organiseert Wederzijds in Utrecht een 
middagconferentie onder de titel “Maakt het uit hoe je sterft? De 
andere kant van euthanasie”.  Gebaseerd op gezichtspunten en 
ervaringen vanuit de antroposofie en de Christengemeenschap.
Zie voor meer informatie het tijdschrift Motief nr. 222, p.5, In 
beweging Grenzen p.33 en www.wederzijds-stervenscultuur.nl
 
Van de Boekentafel.
Een aantal mensen heeft de weg inmiddels gevonden naar de 
boekentafel. De boeken die daardoor besteld zijn, hebben dan ook 
een mooie bijdrage geleverd aan de Gemeentekas.
Bij Uitgeverij Aan de Tijd ( de eigen uitgeverij van de 
Christengemeenschap) zijn dit jaar verschenen:

- De mensenzoon van Wilhelm Gelber
- Kleuren in de cultus + werkboekje
- Over de epistels in de mensenwijdingsdienst van Hans-Werner 

Schroeder.

In de kerkenkamer zal na de Mensenwijdingsdienst de boeken- en 
prijslijst liggen van de uitgeverij, alsook een bestelformulier.

Carin Vriens ( 06-37458499, cajmvriens@kpnmail.nl)

http://www.wederzijds-stervenscultuur.nl
http://www.wederzijds-stervenscultuur.nl
mailto:cajmvriens@kpnmail.nl
mailto:cajmvriens@kpnmail.nl
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Mededeling van het bestuur

Er hebben zich enkele veranderingen in het bestuur voorgedaan. Zo 
heeft Otto Koene per 31 december 2017 zijn werkzaamheden als 
secretaris neergelegd. Wij danken Otto zeer hartelijk voor zijn enorme 
inzet gedurende de afgelopen jaren. Gelukkig blijft hij de Landelijke 
Raad bezoeken, het verslag doen van de algemene vergadering en 
verbindt zich voorts aan projecten.
Per  1 april heeft Yvonne van der Deijl de taak van coördinator 
communicatie op zich genomen en beheert  nu tevens het 
secretariaat. 

De werkgroep huiscommunie-set heeft bezoek gehad van de goud en 
zilversmid,  heer A. Brandenburg uit Schoonhoven. Ze hebben samen 
rond de tafel gezeten met Hilde en prototypes van de kelk, pateen, 
hostie-doosje en lepeltjes  met elkaar doorgenomen. Het was een 
vruchtbare bijeenkomst zodat hij zijn werk aan deze kan voortzetten.
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Johannes de Doper
(Midzomer)

Gij Voorloper van de Geest,
door de genade van de Vader
nimmer aflatende Getuige
van het Licht der Lichten
zie ons zoeken aan.

Al onze daden
laten hun sporen achter,
al onze gezegden
blijven dóórklinken voor het geestesoor.
Help ons bij het oordelen.

Doper van de wakkere ziel,
leid ons uit het duister
onze levens
van onvruchtbare tweestrijd
naar de tegenwoordigheid van Christus.

Laat klinken
de muziek van Uw trouwe hart,
Profeet van de Toekomst,
voor mensenbroeders,
tot meerdere glorie van Christus.

Adam Bittleston
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Het werk van de Christengemeenschap is volledig afhankelijk van uw 
giften. Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en 
belangstellende vormen de basis voor het voortbestaan van onze 
gemeente. De gemeente maakt deel uit van het landelijk 
kerkgenootschap “De Christengemeenschap beweging tot religieuze 
vernieuwing”. Dit is een rechtspersoon met ANBI status. Uw bijdragen 
worden in dank ontvangen op rekening IBAN:
NL59INGB0005258104 t.n.v. De Christengemeenschap Gemeente 
Zeeland te Middelburg.

Onze organisatiestructuur bestaat sinds 2015 uit vier taakgroepen, 
elk met een coördinator. De coördinatoren komen regelmatig bijeen in 
het Coördinerend Overleg en om de maand met de gemeente-
geestelijke. In de laatst genoemde samenstelling vormen ze het 
bestuur van de gemeente.

Coördinerend Overleg Coördinator

Rondom het Altaar
Sacramenten, muziek, 
ministranten,gewaden

Ronald du Long
0118-615459
rcdulong@zeelandnet.nl

Communicatie:
Secretariaat, mutaties,
Landelijke Raad,

Yvonne van der Deijl-Botter
0118 851439/ 0644302684
yvonnekcdb@gmail.com

Gemeenteleven:
Evangeliemiddag, pericoop-bijeenkomst, 
lezingen

 Vacature

Financiën:
Lopende huishouding,
begroting, landelijk overleg

 Adrie Maas
0118 769094
aemaas@xs4all.nl
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