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Algemeen Jaarverslag Walkartgemeenschap Zeist, 2020-2021. 
 
Algemeen 
 
Het verenigingsjaar 2020-21 bracht, tot onaangename verrassing van velen, een voortzetting van 
de coronabeperkingen die het voorgaande jaar had gebracht. In het bestuur, in de commissies en 
onder de leden heerste enige ongerustheid over de vraag hoe onze gemeenschap de voortgezette 
beperkingen zou doorstaan. Een gemeenschap leeft immers van de levende contacten. 
Terugkijkend kan worden vastgesteld dat de beperkingen goed zijn doorstaan, waarbij bijzondere 
waardering moet worden geuit voor het werk van onze vrijwilligers en het feit dat de leden 
onderling aandacht aan elkaar besteedden. De zondagsdiensten, waarvan er een aantal slechts via 
internet konden worden meebeleefd, werden op allengs professioneler wordende wijze manier 
gestreamed door twee vrijwilligers en het beperkte aantal zitplaatsen bij andere diensten werd 
door G met zachte doch stevige hand verdeeld, de vereiste aanmeldingen vooraf door JK 
geregistreerd. De niet wenselijk geachte gemeenschappelijke zang werd gecompenseerd door 
leden en zelfs een keer door een professionele zangeres. Het gezamenlijke koffiedrinken in de 
Walkartkamer na afloop kreeg een geïmproviseerde vervanging in het ronddelen van koffie in de 
kerkzaal of in de zomer door staandebeens drinken en praten op de parkeerplaats. Enkele 
Walkartontmoetingen met hun gewoonlijk aansprekende live muziek omlijsting, moesten helaas 
uitvallen.  
Maar steeds was weer duidelijk: de Walkartgemeenschap blijkt te kunnen improviseren. Het 
overgrote deel van de leden en vrienden beschikte gelukkig over een internetverbinding, wat het 
onderlinge contact en het rondsturen van informatie vergemakkelijkte. De non-digitalen werden 
zoveel mogelijk mondeling of schriftelijk of via het ledenblad Drijfveer op de hoogte gehouden. Dit 
alles kon echter alleen functioneren dankzij een aantal zeer actieve vrijwilligers. 
Ook het 150-jarig bestaan van de landelijke vereniging van Vrijzinnigen, dat medio 2020 zou 
worden gevierd, kon om de bekende redenen niet doorgaan, waarna voor de opnieuw vastgestelde 
datum 31 oktober eveneens de hele viering moest worden afgezegd. 
Kleine gestes verlichtten soms een bestaand ongemak; RH schonk de vereniging een zelfgemaakt 
en zeer plastisch beeldje van een groep schapen. 
De redactie van Drijfveer, ons ledenblad, deed het blad weer 4 x verschijnen. Bijzondere aandacht 
trokken de interviews van AM met een aantal leden. De redactie was in goede handen; de 
eindredactie lag bij MB. 
Aan het begin van het boekjaar stond het aantal leden/vrienden op 90, waarvan 32 vrienden. Aan 
het einde van het boekjaar stond dat getal op 83, waarvan 30 vrienden. 
De Algemene Ledenvergadering, die volgens de statuten 2 x per jaar moet worden gehouden, kon 
om corona redenen in januari 2021 niet worden gehouden, die van augustus 2021 wel. 
 
Bestuur 
Het bestuur, bestaande uit JS (vz), RW (penningmeester), AvD (secr), PdB (medegebruik) en JS 
(rooster voorgangers /organisten, tuinonderhoud) en geadviseerd door de vaste voorganger JdeW, 
vergaderde vijf keer en had daarnaast via e-mail en de eigen whats-app groep veelvuldig contact 
voor overleg of voor besluiten die op korte termijn moesten worden genomen. De coronaperiode 
gaf daartoe ruimschoots aanleiding. 
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Het bestuur had te maken met een groot aantal zaken; onderhoud gebouwen, medegebruik, 
rooster voorgangers/organisten, contacten huurder, bijzondere zondagsdiensten, tuinonderhoud, 
contacten met het landelijk bureau en de leden/vrienden administratie. 
Naast de vaste organisten JB die in het voorjaar verrast werd met een koninklijke onderscheiding, 
en HK – wier orgel- en pianospel steeds een genoegen was, was JK steeds weer bereid in te 
springen, wat hij met bekwaamheid deed. MB verzorgde de website, waarop de teksten van veel 
overdenkingen en andere voordrachten, alsmede foto’s en interessante leestips te vinden zijn. RO, 
met haar grote ervaring, ondersteunde de penningmeester. 
Het contact met het Walkartkoor, formeel een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur, werd 
onderhouden door de secretaris in zijn dubbelfunctie als voorzitter van deze stichting. De 
kerstavondviering, gewoonlijk een glansrol van het koor met een groot aantal aanwezigen van 
buiten onze gemeenschap, kon op grond van de geldende coronaregels niet doorgaan. 
De vaste en alom gewaardeerde voorganger JdeW begeleidde de geestelijk verzorgende JK die 
haar werk met grote inzet verrichtte. 
 
Commissies 
De programmacommissie had zoals ieder jaar een gevarieerd programma samengesteld met als 
jaarthema “Verder kijken”. Helaas moesten enkele Walkartontmoetingen en zaterdagmiddag- 
concerten uitvallen om intussen welbekende redenen. Met de Walkartontmoeting van Carol 
Popelier en de door JdW tot zondagmorgenontmoeting omgebouwde voordracht over zijn 
plotseling gestorven leermeester Den Heyer en protestantse kerkscheuringen, konden we gelukkig 
toch het voordrachtenseizoen afsluiten. GR en JK brachten in mei een poëtische zondagmorgen, 
nadat die ochtend onverwacht was vrijgekomen omdat de mei-viering in samenwerking met het 
Humanistisch Verbond om de intussen genoegzaam bekende reden, niet verantwoord leek. 
De Programmacommissie had als leden IK, MB, JK, AvD en JdeW. In de zomer kwam MdeJ erbij. 
Een hartelijk welkom! 
 
De Sociale commissie, bestaande uit IK, JS, DW, JO en geestelijk verzorgende JK, zorgde iedere 
zondag voor een mooie bloemengroet voor een jarige die Jouke Krediet, als een soort hofdichter, 
van een poëtische tekst vergezeld deed gaan. De traditionele jaarlijkse kerstgroet werd verzorgd, 
maar in dit door corona geamputeerde jaar was er ook een extra paasgroet. 
 
Zondagse diensten 
Iedere maand werd een zondagsdienst verzorgd door de vaste voorganger, enkele malen als digi-
dienst. RN hield ook iedere maand een overdenking, voor zover corona het toeliet. Verder was er 
een poëtische zondagmorgen en in de Advent een zondag met het thema Maria in vele facetten. 
Een enkele zondagse dienst had van de uitgenodigde voorganger een meer kerkelijk karakter 
gekregen dan Walkartbezoekers gewoonlijk gewend zijn. Het bestuur is van mening deze 
voorgangers voor een enkele maal te blijven uitnodigen omdat er onder de leden/vrienden nu 
eenmaal diverse voorstellingen leven. Voor iedere zondag schikte JK als onbezoldigd koster een 
boeket bloemen en was hij met IK vroegtijdig aanwezig om het een en ander voor te bereiden. 
Een zeer betrouwbaar stel! 
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Medegebruik en onderhoud gebouwen 
Onze gebouwen zijn nog steeds in goede staat dankzij de grote inzet van onze bestuurders in het 
verleden. Wel baarde de ouderdom van de CV-ketel zorgen en werden mogelijkheden voor een 
betere ventilatie – zeer gewenst in infectueuze situaties als de corona pandemie– overwogen. GR 
diende als adviseur, wat in het volgende jaar zijn vruchten gaat afwerpen. Hij adviseerde het 
bestuur tevens over de noodzaak van zo goed mogelijk luchten van onze ruimtes. HB was steeds 
weer bereid kleine en grote reparatie-klusjes te verrichten en het bestuur te adviseren in 
technische zaken. 
Van het medegebruik door derden, in gewone jaren een goede bron van inkomsten, kon maar in 
beperkte mate gebruik worden gemaakt. Bestuurslid PdeB was aanspreekpersoon voor 
medegebruikers. 
 
Tuinonderhoud 
Ook als het gemeenschapsleven om coronaredenen of vakantie stil ligt, gaat het tuinonderhoud 
gewoon door. JS, ondersteund door PdeB, besteedden veel aandacht aan de tuin. Een enkel maal 
werd een tuinman ingeschakeld en de nieuwe huurder blijkt groene vingers te hebben en te willen 
gebruiken. 
De parkeerplaats kon worden gebruikt door leden/vrienden, bezoekers van onze activiteiten en 
medegebruikers, maar was en is niet bedoeld voor vreemde parkeerders, een directe buur 
uitgezonderd.  
 
Koffiediensten op zondagmorgen en bij programma activiteiten. 
Een groot aantal vrijwilligers verzorgde op zondagmorgen de koffiedienst of deelden rond in de 
kerkzaal. Bij programma activiteiten werd dat gedaan door leden van de programmacommissie. 
 
Terugblik 
Het jaar overziende kan worden geconstateerd dat er ondanks de beperkingen door corona sprake 
kan zijn van een redelijk geslaagd gemeenschapsjaar. Onontkoombare beperkingen werden 
ervaren als uitdagingen die om improvisatie vroegen. En ook het steeds weerkerende besluit 
activiteiten niet of slechts met beperkingen door te laten gaan, vroeg steeds weer om intensief 
overleg. Achter de schermen van het zichtbare vond veel uitwisseling plaats. 
 
AvD, secretaris. 
 


