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Sociaal Jaarverslag Walkartgemeenschap Zeist 2018/2019                              
 
Algemeen 
De Walkartgemeenschap heeft haar activiteiten voorgezet op dezelfde succesvolle manier 
en met dezelfde inzet en enthousiasme als in de voorgaande jaren. Dat is te danken aan 
het werk van het bestuur, het intensieve werk van de programmacommissie en de sociale 
commissie, alsmede aan de vele vrijwilligers voor de koffiediensten, de kosterij 
activiteiten, het onderhoud van de tuin en van de gebouwen. 
 
Het programmaboekje, samengesteld door de programmacommissie, kende een ruime 
verspreiding van enkele honderden exemplaren. Tevens wordt er voor iedere 
programmaactiviteit, behalve voor de cursussen en gespreksgroepen, een uitnodiging per 
email rondgestuurd aan enkele honderden belangstellenden.  
 
De programmaonderdelen werden gewoonlijk goed, soms zeer goed bezocht. 
Er is sinds enkele jaren een samenwerking met het Klassiek Verbond, afd. Zeist en met het 
regionale Humanistisch Verbond. 
Het aantal leden/vrienden bedroeg aan het einde van het boekjaar 86, waarvan 52 leden 
en 34 vrienden. 
 
Bestuur 
Het bestuur, bestaande uit Jeanne Soetens (vz), Roosmarie Wilmering (penningm), 
Alphons van Dijk (secr), Paulien de Bruijn(medegebruik) en Joyce Spruit(rooster 
voorgangers/organisten en tuinbeheer), geadviseerd door Johan de Wit, vergaderde vijf 
keer. Tevens was er een vergadering met de beide commissies over de taken en plannen 
van de commissies en de relatie bestuur-commissies.  
Het bestuur besteedde aandacht aan een aantal zaken: onderhoud gebouwen, 
medegebruik, rooster voorgangers/organisten, bijzondere zondagsdiensten, de 
privacywetgeving en handhaving, onderhoud tuin, contract met huurder, 
geluidsinstallatie/beamer, financiële situatie, parkeersituatie, contacten met en bezoek aan 
landelijk bureau, aanmelding/afmelding leden/vrienden, relatie met Walkartkoor en de 
kwestie van de gewenste terminologie. De bijzondere zondagmorgen diensten als de preek 
van de leek, de vrijheidsviering met het Humanistisch Verbond en de themadiensten van 
drie leden vielen goed in de smaak. De penningmeester ontving grote steun van een ter 
zake kundig medelid. 
De Algemene Ledenvergadering van 08.09.2018 werd nog voorgezeten door de voorzitter 
van het vorige bestuur Het huidige bestuur hield haar eerste ALV op 02.02 2019, de 
daaropvolgende op 15.09.2019. Er werd een kascommissie van drie leden benoemd dan 
wel herbenoemd. 
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De vaste voorganger Johan de Wit fungeerde als permanent adviseur van het bestuur en 
is tevens lid van de programmacommissie. Hij begeleidde de pastoraal werkende Jeanine 
Keuchenius, verzorgde maandelijks een zondagse dienst, in het bijzonder op 
hoogtijddagen als Kerstmis, Pasen en Pinksteren, alsmede bijzondere diensten t.g.v. doop, 
huwelijk en uitvaart, indien daarom verzocht werd. Tevens schreef hij artikelen in de vier 
keer per jaar verschenen Drijfveer, het ledenblad.  
                                                                                                                                     
De website – Walkart.nl – werd onderhouden en waar nuttig van nieuwe informatie 
voorzien door een van de leden, die ook de ledenadministratie verzorgt. De 
geluidsinstallatie werd regelmatig bediend door vier leden.   
Najaar 2018 werd in een bijzondere zondagdienst afscheid genomen van een zeer 
waardevolle voorganger, die lange jaren met enige regelmaat is voorgegaan in zondagse 
diensten en kerstavondvieringen. 
 
Commissies 
De programmacommissie zorgde voor een zeer gevarieerd programma rond het jaar-  
thema “Wie is de ander?”, waaronder 6 walkartontmoetingen en 7 concerten. Verder 
waren er films en cursussen op de woensdagmiddag en op maandagavond lezingen van 
het Klassiek Verbond. Theo Nederpelt gaf een pianorecital op een vrijdagavond. Tevens 
waren er twee gewaardeerde gespreksgroepen. Ook vier eigen leden/vrienden gaven een 
voordracht/cursus. Alle activiteiten waren goed tot zeer goed bezocht.  
De programmacommissie bestond uit zes leden van wie er een aan het eind van het 
programmajaar afscheid heeft genomen. Over een opvolger wordt nog gedacht. Twee 
leden presenteerden om beurten de ontmoetingen en concerten. Leden van de 
programmacommissie verzorgden ook de dranken bij de ontmoetingen en concerten. Een 
lid, directeur van NIOW De Taal- en tekstexperts, bood kosteloos een cursus presenteren 
aan, waar vier leden/vrienden hebben deelgenomen. Het cursusaanbod werd algemeen 
als rijk en gevarieerd ervaren. Enige bewondering daarvoor is soms te bespeuren bij 
bezoekende buitenstaanders. De samenwerking met het Nederlands Klassiek Verbond 
heeft geleid tot drukbezochte avonden.  
 
De sociale commissie verzorgde iedere zondag de bloemengroet voor een jarige. Die groet 
ging steeds vergezeld door een kort gedicht van hofdichter Jouke Krediet. De sociale 
commissie organiseerde de jaarlijkse kerstgroet, het voorjaarsuitje en de najaarswandeling 
en geeft bijzondere aandacht aan leden/vrienden die in een moeilijke levenssituatie 
verkeren. 
 
Walkartkoor 
Het Walkartkoor, begeleid door een enthousiaste pianiste, maakte voor haar repetities 
tegen een geringe vergoeding gebruik van de ruimtes. Het koor gaf een goed bezocht 
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jubileumconcert in najaar 2018 en trad op tijdens vijf zondagse diensten en de bijzondere 
kerstavonddienst op 24 december, die kundig werd gepresenteerd door een lid van de 
programmacommissie. Een ander lid hield de overdenking. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
Het koor, bestaande uit circa 14 – 16 vrouwen, valt onder de zelfstandige stichting  
Walkartkoor met een eigen bestuur, bestaande uit Alphons van Dijk (voorzitter), 
Annemieke Mens (secretaris) en Hans Sonius (penningmeester). De laatste werd 
halverwege 2019 opgevolgd door Ted Kuijpers. 
 
Zondagmorgendiensten 
Per maand werd een zondagmorgendienst geleid door de vaste voorganger Johan de Wit. 
Met grote regelmaat was ook Rob Nepveu een gewaardeerde voorganger. Daarnaast 
waren er de gastvoorgangers Jan Visser, Addy Manneke, Rinus van Warven, Froukje 
Pitstra, André Droogers, Joke Werner, Evelijne Swinkels en Lia Jansen. Theo Nederpelt 
hield een muzikale preek van de leek. 
Het orgel werd op deskundige en muzikale wijze bespeeld door 5 organisten, die elkaar 
afwisselden. 
 
Medegebruik en onderhoud gebouwen 
Het onderhoud van de gebouwen vroeg permanente aandacht en stond onder toezicht van 
Jeanne Soetens. Een van de leden bleek zeer bekwaam in allerlei 
reparatiewerkzaamheden. Een ander lid toonde zich een uitstekend schilder van de 
buitenkant van de gebouwen. 
Er werd met grote regelmaat gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot medegebruik. Als 
betrouwbare aanspreekpersoon fungeerde Paulien de Bruijn. 
 
Tuinonderhoud 
Joyce Spruijt en Paulien de Bruijn verzorgden het onderhoud van de tuin. 
 
Koffiediensten op zondagmorgen 
Een groot aantal vrijwilligers verzorgde de koffiediensten. 
 
Terugblik 
We konden terugzien op een geslaagd gemeenschapsjaar; aansprekende overdenkingen, 
een gevarieerd programma, geëngageerd werk van bestuur en van de commissies en een 
grote inzet van vele vrijwilligers. Hen allen dank. 


