




: OPEN MONUMENTENDAG 2005 Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden om nummer III van Seijst te wijdenaan Open Monumentendag. Het is de uitgelezen mogelijkheid om in kort bestekvan interessante delen van de rijke Zeister historie kennis te nemen. Eendeel van het vuordit nummer uehruikte matenaai isatkomstig uit on:e archievenen kan voor u, de lezers, misschien een aanleiding zijn om ook eens persoonlijk kennis tenemen van ons 'rijk' bezit, daarvoor bent u van harte welkom aan de Middellaan 6. Maar allereerst kunt u genieten van de combinatie van lezen over en bezoeken vande kerkgebouwen en gebouwen voor geloofsbijeenkomsten, die op 10 en n Septemberhun deuren geopend hebben, maar ook van de inhoud daarachter. namens het bestuur van het Zeister Historisch Genootschap,Flora de Vrijer, voorzitter Ciemeente Zcisi fe^Gilde Zeist 69



VOORWOORD I OPEN MONUMENTENDAG 2005 Voorwoord De officiele opening van Open Monumentendag Zeistvindt plaats in de Walkartkerk waar ook de resultatenvan de fotowedstrijd voor de jeugd te bewonderen zijn, dieop deze manier betrokken is bij de bijzondere gebouwenin haar omgeving. Het is alleszins de moeite waard op10 September te zien hoe zij jongeren 'hun' monumentin beeld gebracht hebben. Voor het eerst is het in de gemeente Zeist mogelijkom niet alleen op zaterdag, maar ook op zondagaan Open Monumentendag deel te nemen. Op 10 enii September 2005 staan de deuren van vele kerkenen religieuze gebouwen voor iedereen wagenwijd open.Een uitermate mooie gelegenheid om kennis te nemenvan de religieuze cultuur in onze gemeente. Niet alleenin Zeist, maar ook in Den Dolder kunt u juweeltjes vankerkelijke en religieuze bouwkunst bewonderen. Ik wens u alien een prettige en leerzame Open Monumen-tendag 2005 toe waarbij deze uitgave van Zeister HistorischGenootschap Van de Poll Stichting uw leidraad is. Dit alles is mogelijk door de inzet van een vaste groep mensendie vanuit de

Commissie Open Monumentendag in staat is elkjaar vele vrijwilligers met hart voor historie en cultuur te enthou-siasmeren. Prachtig is het dat door vrijwillige samenwerking vanverschillende organisaties iets dergelijks tot stand komt. W.J.M. den Heijer, wethouder Cultuur van de gemeente Zeist 70



INLEIDiNG | OPEN MONUMENTENDAG 2005 Dit boekwerkje geeft in grote lijnen een beschrijving van elkopengesteld gebouw. Wie meer wil zien, weten en ervaren wordtvan harte uitgenodigd door de gemeente Zeist te trekken en zijneigen 'bedevaart' te maken. U bent vrij in het kiezen van uwroute en een andere volgorde aan te houden dan in het boekje.In het programma vindt u de openingstijden van de deelnemendegebouwen. Namens de Commissie Open Monumentendag Zeist wens ik ueen boeiende tocht langs de Open Monumenten van dit jaar, drs. Ria Efdee Commissie Open Monumentendag Zeist Mary Bier, Het Gilde Zeist Ria Efdee, historica en publiciste Wilma Jongerius, VVV-Zeist Ronald van Gemeren, gemeente Zeist Fieke Laan, gemeente Zeist Pierre Rhoen, gemeentearchivaris Zeist Cor Verboom, Het Gilde Zeist Inleiding Open Monumentendag 2005 staat in het teken van religie.De gemeente Zeist is gezegend met een brede schakeringaan geloofsgemeenschappen die voor een boeiende inhoud vanhet thema zorgt. Er is voor gekozen zoveel mogelijk kerkgebouwenen gebouwen voor geloofssamenkomsten open te stellen. Daarbijheeft de opvatting dat een

dergelijk gebouw, oud of Jong, meestaleen monumentaal karakter heeft, een belangrijke rol gespeeld. Vele kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen zijnbereid in het weekend van 10 en n September 2005 hun deurenopen te stellen. Zij hebben zelf met hun vele vrijwilligers voorde invulling van de programmes in eigen huis zorggedragen.De commissie Open Monumentendag Zeist is alien zeer erken-telijk voor de welwillende en cooperatieve opstelllng waardoorhet brede publiek in de gelegenheid wordt gesteld niet alleen debuitenkanten van de gebouwen te bewonderen, maar 00k hetinterieur te bezichtigen.



KERKEN VAN ZEIST | OPEN MONUMENTENDAG 2005 KERKEN VAN ZEIST | OPEN MONUMENTENDAG 2005 schenkkan is een cadeau uit 1751. In 1820zijn door Geertruida van Dam nog tweeovale schalen geschonken. De torenhaan van de Nieuwe Kerk in 1990in Voorthulzen.           zhg van de poll stichting 1909 is de klankkleur aangepast aan desmaak van de tijd. Bij de restauratie in1977 is het orgel weer zoveel mogelijk inde oude staat teruggebracht. Vanouds is altijd in de kerk begraven.De graven in de kerk werden afgedekt metstenen voorzien van een registrarienum-mer. Enkele exemplaren zijn bewaardgebleven. Een bijzondere steen is die vanLodewijk Adriaan, graaf van Nassau, op 4maart 1742 in Den Haag overleden. In de loop der tijden hebben verschii-lende notabelen voorwerpen aan dekerk geschonken. Een daarvan is de in1855 ontvangen statenbijbel met zilve-ren beslag. Deze bijbel heeft zijn plaatstip de koperen lessenaar van de kansel.De onderdelen van het avondmaalssteldateren uit verschillende jaren. Tweewapenbekers zijn in 1694 door graafWillem van Nassau-Odijk geschonken.Twee andere zilveren wapenbekers zijnin 1835 door jonkheer Jan Elias Huijde-coper en zijn vrouw gegeven. De zilveren niet door. In het begin van de twintigsteeeuw besloot de kerkvoogdij een tweedekerk, de Nieuwe Kerk, aan de Boulevard te bouwen. De door Kamperdijk ontworpen kerkwas geheel bepleisterd. Toen in 1920 hetschip werd afgebikt, plantte de gemeenteZeist kltmop tegen de toren om het ver-schil in uiterlijk te verdoezelen. Deze isin de jaren tachtig van de vorige eeuwverwijderd. In 1936 is de houten balu-strade rond het dak vervangen door eenijzeren constructie waarbij de pinakels inbeton werden uitgevoerd. Oorspronkelijkwaren ze van terracotta en zijn in 1869door ijzeren exemplaren vervangen. Hetschip van de kerk rust op bundelpijlers.De zijbeuken zijn van galerijen voorzien.Het kruisribgewelf is van hout en metstuc bewerkt. Het interieur van de kerkoogt door haar witte uiterlijk erg licht.De koperen kronen maken het beeldvoornaam. Boven de kansel staat op degalerij een prachtig orgel dat in 1843 doorde Utrechtse firma J. Batz is gebouwd. In De Oude Kerk van het aantal kerkgangers. Aangezien debestaande kerk 00k tamelijk bouwvalligwas geworden

besloot de kerkenraad eennieuw godshuis te bouwen. Na een ont-werpwedstrijd kreeg architect N.j. Kam-perdijk uit Utrecht de ontwerpopdracht.De bouw van de driebeukige kerk begonin april 1841 met de sloop van de oudekerk. Alleen de toren, in bezit van degemeente Zeist, bleef gehandhaafd. Weiwerd deze van een omgang met kantelenvtxirzien. Tijdens de houw konden de gelo-vigen de kerk van de Broedergemeentegebruiken. Op 3 September 1843 werd dekerk in gebruik genomen. Latere plannenom een grotere kerk voor de steeds maargroeiende gemeente te bouwen gingen IE DORPSSTRAAT 1. ZEIST In de naam Oude Kerk ligt al beslotendat het hier om de oudste kerk vanZeist gaat. Toch dateert deze naamge-ving pas uit 1927 toen in Zeist een tweedeNedertandse Hervormde kerk in gebruikwerd genomen. Reeds in de vroege Mid-deleeuwen heeft op de plek van de OudeKerk een houten kerk gestaan, die inde loop van de twaalfde eeuw door eenstenen romaanse kerk is vervangen. Dezeis in de veertiende eeuw vernieuwd enuitgebreid. Pas in de eerste helft vande negentiende eeuw was er opnieuwbehoefte aan uitbreiding wegens groei Interieur van de Oude Kerk met galerijenhet Batzorgel in 1965. ONTMCBP KOBLENZ KEOKGEDOIWDEB MED hEBW GEM TC ZEIST. QQCWtTECTEH 3 M WK*> EH 33 m.STOflaLEH. Links: De Oude Kerk is gebouwd in de stijivan de Engelse neogotiek. Rechts: Ont-werp van de Nieuwe Kerk uit 1924. Doordat het latere wijkgebouw nog ontbreektis de structuur van de kerk goed zichtbaar. ZHG VAN DE POLL STICHTING
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KERKEN VAN ZEIST | OPEN MONUMENTENDAG 2005 Broederkerk ZUSTERPLEIN. ZEIST Sinds 1745 is de Broedergemeentein Zeist gevestigd. Eerst werkten deleden vanuit het door de Amsterdamsekoopman Cornelis Schellinger gekochteSlot Zeist. Later zijn op de bijbehorendegronden voor het Slot een hroeder- en eenzusterhuis evenals particuliere woonhui-zen en een kerk gebouwd. De eerste ledenvan de Zeister Broedergemeente warenafkomstig uit Herrnhut waar in 1722 ophet landgoed van graaf Von Zinzendorfeen gemeente was gesttcht. Daarom zijnzij 00k lang met de naam Herrnhuttersaangeduid. Daarvandaan trokken in1732 zendelingen naar Amsterdam vanwie een deel in Zeist terechtkwam. Deeerste tijd werd de oranjerie van het Slotvoor de kerkdiensten gebruikt. De eerste steen van de Broederkerk is 9oktober 1766 gelegd. Op 20 oktober 1768is de door Moritz von Schweinitz ont-worpen kerk aan het Zusterplein in Zeistingewijd. Het exterieur lijkt enigszins opeen woonhuis, zoals 00k kerken van deBroedergemeente elders in Europa. Linksen rechts van de grote middendeur liggende toegangen voor de Broeder- en Zuster-zijde van

de zaal. De dakruiter met luid- De Broederkerk aan het Zusterplein omstreeks 1900onderscheidt zich slechts door de klokkenstoel van deaanliggende woonhuizen.             zhg van de poll stichting Het interieur van de Broederkerk omstreeks1932 met het orgel en een van de twee bij-zondere kachels. zhg van de poll stichting



KERKEN VAN ZEIST I OPEN MONUMENTENDAG 2005 - Walkartkerk KERKWEG 19, ZEIST Het kerkje aan de Kerkweg in Zeistdateert uit 1873 en is gebouwd opgrond die oorspronkelijk bij de buiten-plaats Veelzigt hoorde. Het is op EersteKerstdag 1873 in gebruik genomen. Pasin 1907 kwam het in handen van deNederlandse Protestanten Bond - nu'Vrijzinnige Geloofsgemeenschap de n pb'geheten - die het nog steeds bezit. DezeBond is in 1870 ontstaan uit moderne envrijzinnige stromingen in de protestantsekerken. De afdeling Zeist-Driebergen is op25 februari 1907 opgericht. Oorspronkelijk is het kerkje door deVereniging van Vrije Gerefbrmeerden Het kerkje van de Nederlandse Protestan-ten Bond zoals het er in 1916 uitzag. Devoorgevel met zogenaamde speklagen islater door de nieuwe raampartij boven deingang drastisch gewijzigd. Bovendien isde kerk van een witte plelsterlaag voorzien. ZHG VAN DE POLL STICHTING klok is pas in 1854 aangebracht. Redenhiervoor was dat in de achttiende eeuwde kerken, geen deei uitmakende van deNederlandse Hervormde Kerk, niet al tezeer geaccentueerd mochten worden. De leden

van de Broedergemeentenoemen hun kerk 'gemeentezaal'. Hetinterieur is hedoeld om een sfeer vaneen 'huiskamer van de gemeente' tecreeren. Preekstoel en altaar ontbreken.De gemeente zit niet in de lengte van dezaal, maar in de breedte. De voorgangerneemt plaats achter een met een kleedbedekte tafel. Mannen en vrouwen zittengescheiden. De mannen, vanuit de predi-kant gezien, bezetten de linkerkant vande kerkzaal, de vrouwen de rechterkant.In het interieur overheerst de kleur vande vreugde: wit. Ook de twee uit middennegentiende eeuw daterende grote kera-mische kachels uit de fabriek van Martinaan de Lageweg zijn wit. Het allereerste orgel was een Friederici-orgel, afkomstig uit Gera in Saksen. Het stond Dp de gaierij boven de mannenkantvan de zaal, dezelfde plaats als van hethuidige Batz-orgel dat uit 1883 dateerten door Witte, schoonzoon van Batz, uitUtrecht gebouwd is. Het nieuwe orgel isop verzoek van de toenmalige oudsten-raad zo gebouwd dat het klavier aan dezijkant zit, waardoor de organist gemak-kelijker de directie van het kerkkoor konuitvoeren. In de jaren zestig van de vorigeeeuw is het orgel in

belangrijke mategerestaureerd. Het barokkarakter vanhet oude orgel is er toen ingebracht. Bijde restauratie van 2005 door de firma VanVulpen in Utrecht is het orgel weer in deoorspronkelijke staat teruggebracht. 75



KERKEN VAN ZEIST | OPEN MONUMENTENDAG 2005 KERKEN VAN ZEIST | OPEN MONUMENTENDAG 2005 De Citadel BERGWEG, 6. ZEIST Sinds 2004 is de Voile EvangelieGemeente eigenaar van het gebouwde Citadel, tot voor kort bekend onder denaam Calvijn. Van 1931 tot 2004 had deVereniging Calvijn het pand in eigendom.Het doel van deze vereniging was omhet gebouw aan kerkelijke verenigingenbeschikbaar te stellen die er hun kerke-lijke activiteiten konden ontplooien. Hetwas dus geen centrum voor zalenverhuur.De overkoepelende kerken, voornamelijkde hervormde kerk, betaalden de exploi-tatie. Het gebouw, waar vroeger bioscoopDiligentia zat, is in de loop der jaren ver-nieuwd en aangepast. In de grote zaal isin 1965 een wandschildering aangebrachtdoor Gerrit Neven (1939). De schilderingstelt de zes scheppingsdagen voor. Interieur van de Citadel, voorheen ge-bouw Calvijn, met wandschildering vanhet scheppingsverhaal door Gerrit Neven. PETER SCHRODER, 2005 lage ramen voorzien zijn. Bij de openingin december 1983 door de Zeister burge-meester drs. H.J. Eijsink sprak de leidingvan het Leger des Heils over 'de mooistelegerzaal van het hele land'. Op de begane grond zijn het kantoor,opvangkamers en ruimtes voor de muzieken zang. De legerzaal ligt op de eerste ver-dieping. De zaal heeft een groot podiumen is in verband met de bij de bijeenkom-sten ten gehore te brengen muziek zo inge-richt, dat de akoestiek optimaal is. Aan dewand hangt een indirect verlicht houtenkruis, gemaakt door de directie en leerlin-gen van de christelijk technische school.Naast de legerzaal ligt op de tweede etagede offkierswoning. Het multi-functionelekarakter van het gebouw aan de Weeshui-slaan past bij de door het Leger des Heilsin woord en daad uitgedragen evangelievan Jezus Christus. te kopen, die als dienstencentrum werdingericht. Op de bovenverdieping werdkleding verstrekt. Op zondagen warener bijbelklassen en kleuterklassen voorde jeugd. Een deel van het centrum wasingericht als nachtopvang. In de loop van de jaren zeventig vande vorige eeuw werd duidelijk dat er eennieuw gebouw zou moeten komen. Dekerkzaal was regelmatig veel te klein.Met de gemeente werd overlegd over eenplaats in het centrum van Zeist. Uitein-delijk verrees aan

de Weeshuislaan eennieuw pand, passend in de gemeenteplan-nen voor de centrum-nieuwbouw tussenAntonlaan en Voorheuvel. In maart1983 plaatste de landelijk commandantvan het Leger des Heils, C.A. Verwaal, deeerste steen. Het pand, naar ontwerp vanH. Stoelhorst, heeft fors ogende gevels uitbaksteen, die van hoge, smalle en brede, gebouwd, een groepering die zich vande toenmaligc, aan de Voorheuvel ker-kende Christelijk Gereformeerde Kerk(de Afgescheidenen van de NederlandseHervormde Kerk van 1834), had losgemaakt. De dominee van deze nieuwegroep, ds. Schaafsma, noemde het kerkje'Adullam' {toevluchtsoord waar Davidzich voor Saul verstopte). In 1894 ver-kocht deze gemeente, die inmiddels aande Torenlaan een onderkomen had, hetkerkje aan de 'Vereniging voor LagerOnderwijs op Gereformeerde grondslag'.Toen in 1906 een nieuwe gereformeerdeschool aan de Walkartweg verrees, werdhet voormalig kerkgebouw eigendom vande Nederlandse Stofhestrijdingsmaat-schappij die het als bewaarplaats voorstofzuigers gehruikte. In September 1907verwierf de npb het pand ora het weerals kerk te gebruiken. Daarvoor is het in1908 eerst verbouwd. In 1911 liet de npb een orgel plaat-sen. Het was niet nieuw, maar overge-nomen uit de Oud-Katholieke Kerk aan Leger des Heils WEESHUiSLAAN 30-32, ZEIST Reeds op 29 januari 1891 werd inZeist een afdeling (korps) van hetLeger des Heils opgericht. Daarvoor, sinds4 oktober 1890, waren er al samenkom-sten ten huize van B. Kuus aan de Dijn-selweg. De eerste heilsoldaten kwamenbijeen in een oude kippenboerderij dieop de plek stond waar nu de Nieuwe Kerkaan de Boulevard staat. Later vonden zeeen onderkomen aan de Voorheuvel datal snel te klein was. Vervolgens huurdehet Leger des Heils een pand aan deEmmastraat 6, toen nog Achterheuvelgeheten. Het was het pand waar voor-heen de societeit Unitas was gevestigd.In 1910 ging men tot aankoop over. Naenige decennia werd ook dit pand teklein. Een oplossing werd gevonden doorin 1969 van schildersbedrijf Mens N.V.een voormalige werkplaats op de hoekvan de Emmastraat en de Weeshuislaan Het gebouw van het Leger des Heils aan deWeeshuislaan.                    peter Schroder. 2005 de Juffrouw Idastraat in Den Haag. Ditorgel

werd door Rudolf Garrels in 1724gebouwd. Helaas is niet het hele orgel naarZeist gekomen. Het is in 1911 in drieengedeeld. Een deel bleef in Den Haag, hethoofdwerk ging naar de Kleine Kerk inVollenhove. Het zogenaamde 'boven-werk' kwam naar Zeist. De plaatsing vanhet orgel was in handen van de firma J.C.Sanders en zoon uit Utrecht die slechtsenkele wijzigingen aanbrachten. In i960is het orgel onder supervisie van dr. M.A.Vente, directeur van het Instituut voorMuziekwetenschappen van de Rijksuni-versiteit Utrecht, gereviseerd. In de loop der tijd heeft de npb hetgebouw aangepast. Ook zijn enkele naast-gelegen panden aangekocht waarin hetWalkartcentium is gevestigd dat in 1995geheel gemoderniseerd is. 76
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werd door Rudolf Garrels in 1724gebouwd. Helaas is niet het hele orgel naarZeist gekomen. Het is in 1911 in drieengedeeld. Een deel bleef in Den Haag, hethoofdwerk ging naar de Kleine Kerk inVollenhove. Het zogenaamde 'boven-werk' kwam naar Zeist. De plaatsing vanhet orgel was in handen van de firma J.C.Sanders en zoon uit Utrecht die slechtsenkele wijzigingen aanbrachten. In i960is het orgel onder supervisie van dr. M.A.Vente, directeur van het Instituut voorMuziekwetenschappen van de Rijksuni-versiteit Utrecht, gereviseerd. In de loop der tijd heeft de npb hetgebouw aangepast. Ook zijn enkele naast-gelegen panden aangekocht waarin hetWalkartcentium is gevestigd dat in 1995geheel gemoderniseerd is. 76



KERKEN VAN ZEIST I OPEN MONUMENTENDAG 2005 KERKEN VAN ZEIST I OPEN MONUMENTENDAG 2005 De Ark VAN REENENWEG 9. ZEIST Sinds 1978 heeft de GereformeerdeKerk Vrijgemaakt in Zeist de beschik-king over een eigen kerkgebouw aan deVan Reenenweg. Oorspronkelijk was hetvan de gereformeerde kerk in Zeist. Toener in 1920 plannen waren aan de Berg-weg een gereformeerde kerk te bouwen, is,tijdens het bijeenbrengen van de nodigefrnancien, gebruik gemaakt van eenhouten gebouw dat in 1920 in onderdelenvanuit Duitsland naar Zeist kwam. Alsin 1931 de Noorderkerk (later omgedoopttot Bergwegkerk en nu Noorderlichtkerkgeheten) klaar is, blijft het houten gebouwdienst doen als vergadercentrum. Tijdensde mobilisatie in 1939 en 1940 was hetmilitair tehuis en tijdens de oorlog eennoodziekenhuis. Het kerkgebouw De Ark- van de Gerefor-meerde Kerk Vrijgemaakt - heeft de basis vande houten noodbouw die vanaf 1921 enigejaren diende als onderkomen voor de ge-meente van de Noorderkerk. Ook bij de aan-passingen uit 1996 is dit deel gehandhaafd. FLORA DE VRUER firma Reil in Heerde gebouwd en heefttien stemmen, verdeeld over twee kla-vieren. Toch was de kerkelijke gemeentenog niet echt tevreden. In 1993 begon zijplannen te maken voor een ingrijpendevernieuwing die in fasen met inzet vaneigen gemeenteleden is uitgevoerd. Debouwacttviteiten begonnen in 1996 enop vrijdag 7 februari 1997 werd de ver-nieuwde kerk geopend. Aan de voorzijdeis het gebouw uitgebretd met een royalehal. Aan de zijkanten zijn drie verga-derzalen, een keuken en sanitaire voor-zieningen gecreeerd. De kerkzaal is opaanraden van architect A.J. Braakmanteruggebracht naar het originele conceptuit 1948. Door ontmanteling van de spanten inhet middenschip vormt dit een geheelmet de zijbeuken. In de kerkzaal zijn debanken vervangen door stoelen en devloer is van licht parket voorzien. Rondhet middenschip zijn de langs de boven-zijde reeds aanwezige zijpanelen door degemeenteleden zelf van een beschilderingin blauwe ttnten voorzien, gebaseerd op Rehobothkerk Joubertlaan 5, Zeist De Rehobothkerk staat op de plantswaar vroeger de christelijke Huis-houd- en Industrieschool lag, op de hoekvan de Bergweg en de Joubertlaan. Nogeerder

was hier het Rusthuis van de her-vormde kerk gevestigd. De voorganger vande Rehobothkerk staat aan de Torenlaan.De Vereniging van Vrije Gereformeerdenkerkte, nadat zij eerst in 1873 een kerkaan de Kerkweg (nu Walkartkerk) hadgebouwd, sinds 1884 in een gehuurdpand aan de Torenlaan. Nadat zij in 1907met de Ledeboeriaanse Gemeente en deGereformeerde Gemeenten onder hetKruis verder was gegaan onder de naamGereformeerde Gemeente, werd daareen eigen kerk gebouwd. Deze kerk (nugebruikt door het Zeister Mannenkoor)had volgens de gemeenteplannen van1970 ooit moeten wijken voor parkeer-ruimte, evenals de school en het speelter-rein op de hoek van de Torenlaan en deJagerlaan. Na de bevrijding kreeg de gereformeerdekerk Zeist, naast de reeds bestaande Oos-terkerk en Noorderkerk, behoefte aan eenderde kerk. Aan de Van Reenenweg werdgrond aangekocht en het houten gebouwis in 1948 daarheen overgebracht. Hetkreeg eerst de naam Westerkerk en laterZuiderkerk. Bij de Bergweg verrees eennieuw jeugdcentrum. In 1965 is in ver-band met groei van de gemeente doorarchitect Sj. Wouda uit Utrecht hetkerkinterieur vergroot door de aanbouwvan zijbeuken. Er kwam nieuw, robuust,donker meubilair. Orgelbouwer E. Leef-lang uit Apeldoorn bouwde het orgel. In 1978 is de kerk aan de Van Reenen-weg door de Gereformeerde Kerk Vrijge-maakt gekocht die daarvoot een kerkte ineen ruimte aan de Jacob van LenneplaaniA, waar nu Van der Velde Natuursteenis gevestigd. De kerk aan de Van Reenen-weg is in 1985 verbouwd. De entree werdverbeterd en het podium achterin de kerkwerd deels opgeofferd voor een nieuwekerkenraadskamer. Het orgel is door de De Rehobothkerk, naast de watertorengelegen, valt op door zijn zeven, 19 meterhoge, torens van baksteen. Het grondplanis opgebouwd uit seven halve cirkels metde bedoeling een kerk zonder pilaren temaken en met vrij zicht op de predikant.Dat is de architecten ir. T. van Hooger-vest en ir. P. Warsink gelukt. De licht-inval in de kerk komt van boven uit detorens. Deze omvatten het dak dat zichop 16 meter hoogte bevindt. Tussen detop van elke toren en het dak is een grootraam aangebracht. In zes van de absideszijn op twee etages stoelen geplaatst. Dezevende omvat de kansel,

het doopvonten de avondmaaltafel. In vier abses gaateen gebogen trap langs de buitenmuuromhoog naar de eerste verdieping. Op hetbalkon van een van de absides is het orgelgeplaatst, gebouwd door de firma Pels enVan Leeuwen uit Alkmaar. Het heeft 24stemmen en twee klavieren. De bouw vande Rehobothkerk is in het voorjaar van1971 begonnen met het plaatsen van eenherdenkingssteen naast de ingang. Op 1 Een verzameling torens: De Rehobothkerken de watertoren.           peter schroder, 2005 juni 1972 is de kerk in gebruik genomendoor ds. G.J. van Noort. In de bijgebou-wen liggen de kerkenraadskamer en eenaantal vergaderlokalen. 78
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last van de brandweer zijn sommige uit-gangen verbreed. Ook later zijn er nogaanpassingen geweest. Zo is in 1987het liturgisch centrum gemoderniseerden heeft een multifunctioneel karaktergekregen. De pastorie van de kerk is alvele jaren geleden verkocht omdat depredikant er niet wilde wonen. Het door de firma H.W. Flentropgebouwde orgel is direct in 1931 in despitsboog boven de kansel geplaatst. Hetis in 1963 gerestaureerd. Toen is vooralde romantische klank er uitgehaald.Het orgel is door de firma Flentrop uitZaandam in 1982 vergroot. Ter herin-nering aan de oorlogsslachtoffers die totde Noorderkerk behoorden is in 1950een plaquette met hun namen in de kerkaangebracht. In de kerk hangt een grootwandkleed met als titel 'Het kerkelijkjaar'. Het is door vrouwelijke gemeente-leden gemaakt in de liturgische kleurenrood, wit, groen en paars, niet alien om dekerk te verfraaien maar ook om de akoes-tiek te verbeteren. dakconstructie in de kcrkzaal doet methaar spitsbogen denken aan de gotiek. Devensters in ramen en deuren van de kerkzijn van glas-in-lood voorzien. Ter gelegenheid van de ingebruik-name van de kerk in 1931 schonk eengemeentelid de katheder en het doop-vont, gemaakt van GERO-zilver. Ook dekanselbijbel werd door twee gemeentele-den geschonken. Na de vernieuwing vanhet kerkgebouw in 1962 is deze vervangendoor een kanselbijbel die namens het ver-jaringsfonds doopleden werd gegeven. In1962 heeft het oorspronkelijke interieurvan eikenhout een grondige wijzigingondergaan en is lichter geschilderd. Op Noorderlichtkerk BERGWEG 92 A. ZE!ST Toen de kerk aan de Slotlaan te kleinwerd voor de in 1898 gevormde Gerefor-meerd Kerk van Zeist (voortgekomen uiteen deel van de Afgescheidenen van 1834en de Dolerendcn uit 1886 die in Neder-land o.l.v. Abraham Kuyper stonden)kocht de kerkelijke gemeente in 1920 eenperceel grond aan de Bergweg. Hier werdin 1921 een houten noodkerk neergezetdie op 6 augustus van dat jaar in gebruikkwam (zie voor de geschiedenis van ditgebouw 00k onder de beschrijving vanDe Ark). De kerk kreeg de naam Noor-derkerk. De kerk aan de Slotlaan heetteOosterkerk. Deze naamgeving kwamvoort uit het feit dat de GereformeerdeKerk van Zeist van mening was dat haarrechtens de kerk aan de

Dorpsstraat (deOude Kerk dus) toekwam. Deze lag tenopzichte van de Slotlaan in het westen. Het duurde bijna tien jaar voordat ervoldoende financien waren om aan de Bergweg een stenen kerk te bouwen waar-voor architect B.W. Plooy uit Amersfoorthet ontwerp maakte. Ds. W. Verhoef legdeop 30 September 1930 de eerste steen. Op20 mei 1931 werd de kerk in gebruik geno-men. Het noodgebouw is daarna voor dejeugd ingericht, die in 1955 de beschik-king kreeg over een fraaie nieuwbouw.De kerk, sinds 1955 Bergwegkerk en nuNoorderlichtkerk geheten, is in de stijlvan de Amsterdamse School uit rodewaalsteen opgetrokken. De topgevel metde ingangspartij heeft een streng symme-trisch uiterlijk. Het kerkdak is voorzienvan verglaasde dakpannen, terwijl de32 meter hoge toren met smalle venstersen een forse top, een leien dak heeft. Detoren kreeg in 1935 een bronzen luidklok.Helaas hebben de Duitsers deze in 1943meegenomen. De gemeenteleden brach-ten na de oorlog geld bijeen voor eennieuwe klok, die met kerstmis 1948 voorhet eerst luidde. Bij de bouw was er reke-ning mee gehouden dat er later eventu-eel nog een galerij in de kerk zou wordenaangebracht. Die is er nooit gekomen. De Rafaelkerk VAN TETSLAAN 4. ZEIST De Christengemeenschap is door eengroep jongeren rond de antroposoofRudolf Steiner kort na de Eerste Wereld-oorlog in 1922 in het Zwitserse Dornachgesticht. Zij gaat uit van de zeven sacra-menten en van de persoonlijke vrijheid inhet denken en het omgaan met religieuzeinhoud. In 1926 kwam de eerste Christen-gemeenschap in Nederland. Zeist volgdein 1933. Vanaf 1937 hidden de leden vande Zeister gemeenschap hun mensenwij-dingsdiensten in de tuinmanswoning vanHuize Veldheim aan het Jan Luyckenlaa-ntje 1. Door de groei van het aantal ledennam de behoefte aan een echte kapel toe. De Noorderkerk (later Bergwegkerk en nuNoorderlichtkerk genoemd) aan de Bergwegmet rechts de pastorie, een beeld uit 1933. ZHG VAN DE POLL STICHTING de alfa en de omega, naar het hijhelwoord'Ik ben het begin en het einde'. Met deopening op 7 februari 1997 heeft de kerk00k de naam 'De Ark' gekregen. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaaktis in Nederland ontstaan nadat zij zichmiddels de Akte van Vrijmaking op naugustus 1944

onttrokken had aan hetgezag van de synode van de Gerefor-meerde Kerken. De leden van de Christengemeen-schap hebben zelf de eerstestenen van de wand achter hetaltaar gemetseld. Onder deeerste steen is een oorkonde in-gemetsetd die begint met: &quot;Hij isde levende steen, die rust in deVader vond. Wij bouwen op Hem,opdat Hij leve in Zijn gemeente.&quot; ZHG VAN DE POLL STICHTING 81 80
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KERKEN VAN ZEIST | OPEN MONUMENTENDAG 2005 KERKEN VAN ZEIST I OPEN MONUMENTENDAG 2005 oorspronkelijke vorm roodkoperen cijfersgemaakt, die gevernist zijn om ze weer-bestendig te maken. Ook de torenhaan,een ontwerp van de leraar tekenen vanhet Christelijk Lyceum G.S. Stokmans,kwam met een stormwind op 14 decem-ber 1964 naar beneden. Daarbij raaktehij beschadigd. Dominee H. Roelofsenliet hem herstellen en plaatste hem in detuin van de pastorie aan de Eikenlaan.Door verhuizingen kwam de haan bij zijnfamilie terecht. Uiteindelijk belandde hijin Voorthuizen. Een speurtocht van deheer G. de Waerdt bracht de haan in 1995terug. Na restauratie is hij op het eerstehordes bij de toren geplaatst. De kerk is in 1993 uitgebreid met eenwijkcentrum ter vervanging van hetaan de Hervormde Verzorgingshuizenverkochte wijkgebouw Hebron aan deSavornin Lohmanlaan. Het nieuwewijkcentrum heeft de naam 't Lichtpuntgekregen. In 1981 isde wijkgemeente vande Nieuwe Kerk met die van de OudeKerk samengevoegd. Het voor toen moderne ontwerp brachtdestijds in de Welstandscommissie en bijde Bond van Nederlandse Architectennogal wat beroering. In de zijmuren vande kerk zijn lage ramen aangebracht diede horizontale lijnen in de richting vande kansel benadrukken. De hoge ramenin de drie topgevels accentueren de ver-ticale lijn. Alles is in de zakefijke stijl vande Amsterdamse School uttgevoerd. Devloeren zijn vanaf de topgevels aflopendgemaakt, zodat ieder vrij zicht heeft opde kansel. De ontwerpers wilden van hetorgelfront en de kansel een geheel maken,in harmonie met het in- en uitwendigevan het gebouw. Op 30 juni 1927 is dekerk in gebruik genomen met het plaatsenvan een gedenksteen in het voorportaaldoor Geertruida Maria van Tuyll-baronesvan Lynden echtgenote van de toenma-lige burgemeester van Zeist. Het orgel iseen jaar later gekomen. Uiteraard heeft dekerk inmiddels aanpassingen ondergaan.Zo zijn in 1981 de cijfers van de vier uur-werken vervangen. Ze waren van beton enlieten los. Twee vrijwilligers hebben in de daar achter gezet als verticaal symboolvan de, vanaf de kansel gebrachte, predi-king. Het traptorentje aan de buitenzijdehebben ze bewust als een doorbrekingvan de symmetric van het gebouw gezien.

Nieuwe Kerk BOULEVARD 2A, ZEIST De hervormde gemeente van Zeistis in 1915 in drie wijkgemeentenverdeeld. Later is dat aantal tot negengegroeid. In 1914 waren er 00k drie pre-dikanten aangesteld, zodat op zondag driekerkdiensten konden worden gehouden.Hoewel in 1863 al een fonds was opge-richt voor de bouw van een tweede kerk,is er lang getwijfeld of de kerk aan deDorpsstraat niet beter kon worden uit-gebreid om alle gelovigen een plaats bijde diensten te geven. Wegens de groeistelde de kerkenraad in 1914 het gebouwIrene aan de Slotlaan voor kerkdien-sten beschikbaar voor tien jaar. In 1924liep dit gebruik ten einde. Nu werd uitde gemeente een commissie van dertigpersonen samengesteld als bouwcommis-sie voor een nieuwe kerk in het noordenvan Zeist. Haar belangrijkste taak was hetbijeenbrengen van de benodigde gelden.Een reeds in 1923 aangekocht terrein aande Dalweg werd met de beheerders van Het liefet zag men die in de nabijheid vanhet eigen rusthuis Huize Valkenbosch envan de aan de Burg. Van Tuylllaan gele-gen Zeister Vrije School verrijzen. De Christengemeenschap heeft in 1964de door architect H.N. Hupkes uit Rot-terdam ontworpen Rafaelkerk aan de VanTetslaan in gehruik genomen. Hoewe! hetgehouw eenvoudig is, valt het hijzonderelijnenspel op. Conform de opvattingenuit de antroposofte kent het geen scherpehoeken. Het grondpian lijkt bijna eenslakkenhuis. De kerkruimte wordt viaeen spiralende gang en trap, hedoeldals voorbereiding tot bezinning, aan dehoog gelegen achterzijde betreden. Degrijze cementvloer, versierd met gekleurdesteentjes, loopt af in de richting van hetaltaar en het spreekgestoelte. Het altaaruit beton en hout is plastisch vormgege-ven. Er achter ligt een zeshoekige ruimtemet een wandversiering. Opmerkelijkis het kleurgebruik dat samen met hetdiffuse licht een mystieke indruk wekt.Behalve de cultuszaal bevat het gebouwnog andere ruimtes. de N.V. Schaerweyder bossen geruild vooreen terrein op de hoek van de Boulevard(toen nog Schaerweijdeparklaan geheten)en de Verlengde Slotlaan. De architecten J.M. Paap en J.J. vanStraalcn stond een bouw voor ogen waar-bij in de klassick protestantse rechthoc-kige vorm de kansel een echt middelpuntzou zijn. Ze wilden een kerk van huneigen tijd

neerzetten en kwamen tot drierechthoeken, waarbij op het snijpunt vande lengteassen de kansel werd geplaatst.De veertig meter huge toren hebben zij 82
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KERKEN VAN ZEIST | OPEN MONUMENTENDAG 2005 Lutherkapel WOUOENBERGSEWEG 38. ZEIST De Evangelisch-Lutherse gemeentein Zeist is op i april 1932 ontstaanals riliaalgemeente van Utrecht. De eerstejaren vonden de diensten op verschil-lende locaties plaats, zoals een zaal vande gereformeerde Oosterkerk, de Doops-gezinde kerk en een zaal van de Breeder-gemeente. Zelfs maakte men gehruik vaneen zaal van de Nieuwe Muziekschoolaan de Henriette van Lyndenlaan envan de recreatiezaal van de NBM. Toende gemeente op 22 juni 1946 zelfstandiggeworden was, streefde zij naar de bouwvan een eigen kerk waarvoor in 1951 een bouwfonds werd ingericht. De gemeente kocht een terrein aanNooitgedacht, maar slaagde er door eeningewikkelde grondruil in een perceel aande Woudcnbergseweg bij de Krullelaante verwerven. De paardenstal van HuizeFavorita moest voor de in 1964 begonnenkerkbouw worden gesloopt. Opmerkelijkin het ontwerp van architect J.A. Wen-tinck uit Den Dolder (tevens de archi-tect van de kerk aan de Hertenlaan inDen Dolder) is het les.senaardak dat bijde ingang een hoogte van ongeveer

viermeter heeft en bij de kansel een hoogtevan ongeveer acht meter. Boven de ingangvan de kerkzaal ligt een galerij voor het kerkkoor. De banken in de rechthoekigezaal worden door een breed middenpadgescheiden, dat naar het liturgisch cen-trum met altaar, kansel, kruis en doop-vont leidt. Het kruis tegen de wand achterhet altaar is door de aannemer A.W. Kootuit Jutphaas aan de kerk geschonken. Devoor de achterwand gebruikte handge-vormde baksteen oogt levendig, mededoor het strijklicht dat door de raampartijvan de linker gevel valt. Hetzelfde typesteen is aan de buitenzijdc van de kerktoegepast. Het kerkgebouw is tip zaterdag27 november 1965 door de houwers aande kerkelijke gemeente overgedragen. Deoverdracht ging gepaard met het luidenvan de klok in de veertien meter hogeklokkenstoel die aan de achterzijde vande kerk staat. Deze is, evenals het kruisin de kerkzaal, gemaakt van basraleus-stammen van veertien meter hoog. Onderde kerkzaal ligt een souterrain met eengemeentezaal. Het kerkgebouw van het ApostolischGenoot-schap oogt eenvoudig. peter Schroder. 2005 W^ De Lutherkapel met hetkenmerkende

lessenaar-dak en de daarachteroprijzende klokkenstoelin 1966, kort na de bouw. ZHG VAN DE POLL STICHTING



KERKEN VAN ZEIST | OPEN MONUMENTENDAG 2005 Apostolisch Genootschap GRAAF LODEWUKLAAN 15, ZEIST Op 27 april 1968 heeft het Aposto-lisch Genootschap te Zeist eenplaats van samenkomst - het genoot-schap spreekt liever niet over 'kerk'- aande Graaf Lodewijklaan in de wijk Kerke-hosch in gebruik genomen. Het in 1951opgerichte Apostolisch Genootschap isvoortgekomen uit de begin negentiendeeeuw in Engeland ontstane Apostolischeheweging. Het genootschap kent geendogma's. De leden houwen voort op de grondslagdie Jezus van Nazareth met zijn woord en Thomaskerk ORANJE NASSAULAAN 35 Toen in 1946 de wijk Hoge Dennen-Kerkebosch als een volwaardig deelvan de Hervormde Gemeente Zeist werdbeschouwd, was er behoefte aan een kerkin de wijk. Na gebruik van een bakkerijen later van een padvindershuis was degemeente 00k niet echt tevreden metde betrokken Boskapel aan de Laan vanBeek en Royen. De gemeente wenste eeneigen kerk midden in de wijk. De toen-malige wijkpredikant en de kerkenraadwilden een kerk die niet afgesloten wasvan de buitenwereld. Een dergelijke kerk is in

1962 gebouwd. Aan de buitenzijde is de constructie vanhet staalskelet zichtbaar, dat behalve metbewerkt glas, met rode Groninger bak-steen is ingevuld. Aan de binnenzijde isde constructie achter stuc weggewerkt.Vanwege zijn lage bouwvolume wordt dekerk 00k wel 'bungalowkerk' genoemd.Op het grasveld voor de kerk is van levenshouding heeft gelegd en voelen eenpersoonlijk verbond met de Apostel. Het gebouw, ontvvorpen door archi-tect T.C. Bos uit Maasdam, is eenvoudigen ruim opgezet. Het heeft behalve eenzaal voor de geioofssamenkomsten 00kdiverse vergaderzalen. In de brede halvalt het daglicht door lichtkoepels naarbinnen. Vanuit de hal gaat via brede,met natuursteen beklede, traptreden englazen deuren naar de ruimte voor degeioofssamenkomsten. De ramen in dezaal zijn van een natuurstenen omlijstingvoorzien. Er is veel gebruik gemaakt vanpalissanderhout. In de zaal staat een grootpijporgel. Vanuit de hal gaat een trap naar hetsouterrain met verschillende zalen. In1995 is het hele gebouw grondig gereno-veerd en uitgebreid. De laatste jaren is degemeenschap bezig beeldende kunst in enom het gebouw aan te

brengen. Zo staatbuiten voor de entree het beeld 'Commu-nicatie' van de in Bunnik woonachtigeItaliaanse kunstenaar Luigi Amati.



KERKEN VAN ZEIST | OPEN MONUMENTENDAG 2005 Kapel der HeiligeEngelbewaarders DRIEBERGSEWEG 7 De zijwanden van de Thomaskerk zijngemaakt van, in een houten raamwerkgevat, bewerkt glas dat voor een zachtelichtinval zorgt. Er is enige gelijkenismet de klassieke Japanse architectuur. ZHG VAN DE POLL STICHTING maal witte toetsen bij dit orgel zwart zijnen omgekeerd. Op 24 September 1978 iseen ikoon van de apostel Thomas in dekerk opgehangen. Het was een geschenkvan de Israelische gemeente Ibillin. Degemeente, nu bij de pkn (ProtestantseKerk in Nederland) aangesloten, heeftvoor de naam Thomas gekozen omdatzij met haar naam wil aangeven, evenalsThomas, vaak onzeker en twijfelend zijnbelijdenis te volgen: 'Mijn Heer en MijnGod' (Joh. 20:24-29). Koninkrijkszaal vanJehovah's Getuigen JUUANALAAN 23A, ZEIST weg. Op zondag konden ze gebruik makenvan het theoriezaaltje van rijschoolhou-der De Dreu aan de Achterheuvel. In deloop van 1961 kregen ze een bouwver-gunning voor een Koninkrijkszaal aande Julianalaan. De zaal, ontworpen doorde architect H.J. Meyran te Beverwijk,is door de eigen leden gebouwd en op7 maart 1963 geopend. Inmiddels heeftde gemeente van Jehovah's Getuigen deKoninkrijkszaal in 1994 een belangrijkeface-lift gegeven. Voor de verbouwinghebben de Zeister Jehovah's alle financienbijeengebracht. Samen met geloofsgeno-ten uit heel Nederland is de verbouwinguitgevoerd. Niet alleen isde Koninkrijks-zaal vemieuwd, maar is er 00k een bijzaalgebouwd. De Jehovah's Getuigen verwachtende spoedige wederkomst van Christusop aarde, maar geloven niet in de chris-telijke drie-eenheid. Op 2 oktober 1989 is op de bui-tenplaats Molenbosch aan deDriebergseweg de Kapel der HeiligeEngelbewaarders door de aartsbisschopvan de Oud Katholieke Kerk van Utrechtgewijd. De kapel draagt de naam van deHeilige Engelbewaarders in de overtui-ging dat zij de eigenlijke voorzangers zijnvan het Psalmen-gebed. Om de eerbiedigeafstand tot het heilige in ere te houden enzo vrij mogelijk te zijn van onheilige per-soonlijkeofnationaleromantiek wordt bijde zang de volkstaal vermeden. De kleinekapel, waarin slechts plaats is voor eentiental mensen, is op initiatief van Ferdi-nand de Beaufort naast het

hoofdgebouwop de buitenplaats gezet en voor iedereentoegankelijk. De bouw heeft drie jaar inbeslag genomen. De kapel is voorzienvan een klein torentje waarin een luid-klok geplaatst kan worden. De windvaanstelt een bazuinengel voor. Daar waar het Vlak voor de Tweede Wereldoorlogwas er al een gemeenschap vanJehovah's Getuigen in Zeist. Ze haddennog geen vaste plaats voor hun bijeen-komsten. Tijdens de oorlog waren hunactiviteiten verboden en kwamen deongeveer twintig leden ondergrondsbijeen. Na 1945 zijn de leden een poosin een zaal in Driebergen bijeengekomen.Rond i960 hadden ze hun bijeenkomstendoor de week in de school aan de Berg- houten staanders en balken een kruis-achtig bouwsel gemaakt dat de functievan het gebouw onderstreept. Door een lange gang komt de bezoekerin de multi-functionele ontmoetingszaal.Van hieruit betreedt hij de kerkzaal envalt zijn oog op een gesloten grijze, ruwmet specie bewerkte, wand. Daarvoor ligteen laag podium van natuursteen waaropde wit stenen altaartafel staat met het doopvont en het avondmaalsstel, beidegemaakt door de pottenbakker Mobachuit Utrecht. Een preekstoel ontbreekt, erwordt gebruik gemaakt van een lezenaar.Boven de ingang van de kerkzaal staat hetorgel dat via een achter grenen plankenweggewerkte wenteltrap te bereiken is. Hetis een een klavier-pijporgel, gebouwd doorde gebroeders Van Vulpen uit Utrecht.De speeltafel vormt een onderdeel vanhet orgelfront. Opmerkelijk is dat de nor- Het gebouw van de Jehovah's Getuigenmet de Koninkrijkszaal valt nauwelljksop doordat het een, voormalig. woon-huis is met een strakke aanbouw er-achter                                   peter schroder. 2005 86
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St. KERKEN VAN ZEIST | OPEN MONUMENTENDAG 2005 H e Q W altaar staat is aan de buitenzijde op dedaklijst een klein kruis aangehracht. Dekapel is aan de buitenzijde in donker-groen met wit en steenrood uitgevoerd.Langs de daklijst zijnde woorden van hetcredo aangebracht. Het altaar dat, zoalsin orthodoxe kerken, klein en vierkantis, staat tegen de muur van het priester-koor en is naar Jeruzalem gericht. Voorhet altaar bevinden zich een koorhek eneen godslamp. De gebeden worden vanafde koorlessenaar gelezen. Lezingen enpreken gebeuren van de zijkant. De ramen aan de zijkant van het pries-terkoor symboliseren links de Vier Wezensbij de troon Gods en het sacrament vande eucharistie, rechts de vier Aartsenge-len en de andere sacramenten. De overigezes ramen hebben betrekking op de zesmysteries. Links achter in het schip is deKerstgeheimenis met de Morgenster, uit-gevoerd in de dominerende kleur blauw,de kleur van koning David. Links voorin het schip is de Kruisgeheimenis methet kruis in de kleur paars uitgebeeld. Naast en boven de deur wordt de Paas-geheimenis afgebeeld met de verrijzenis,de

hemelvaart en de uitstorting van deHeilige Geest. Hier overheerst de kleurgoud. Het raam rechts voor in het schipverbeeldt het Missie-geheimenis waar deuitzending van de apostelen is afgebeeld.Hier is rood, de kleur van het vuur toe-gepast. Rechts achter in het schip is hetMilitia-geheimenis met Michael en hetschip der Kerk met Jozua voorgesteld inbruin, de kleur van de eenvoud. Het ven-ster boven het altaar stelt het Paroussia-geheimenis voor met het nederdalendeJeruzalem, waarbij het wit, de kleur vande voleinding domineert. De Oud-Katholieke Kerk beschouwtzich als de voortzetting van de katholiekekerk in Nederland zoals deze door Wil-lebrord is gesticht. Deze kerk is in 1723ontstaan na een conflict met Rome overde afzetting in 1702 van een, van jan-senisme beschuldigde, aartsbisschop. Devervolgens in 1723 door het kapittel vanUtrecht gekozen aartsbisschop werd door De Kapel van de Heilige Engelbewaardersop het landgoed Molenbosch oogt als eensprookjeskerk.                peter schroder, 2005 Rome in de ban gedaan. Daarmee was dezelfstandigheid van de Oud-Katholiekeneen feit. In 1966 is mede door toedoenvan

kardinaal Alfrink en de Oud-Katho-lieke aartsbisschop Rinkel de verhoudingmet Rome genormaliseerd. De mis wordtin de Oud-Katholieke kerk in de landstaalgelezen en de priesters kunnen trouwen.Wei wordt het Latijn gehandhaafd voor degregoriaanse zang tijdcns de diensten. De heer R de Beaufort is sidns enkelejaren diaken in de R.K.-Kerk. Hij leidttegenwoordig in de door hem gebouwdekabel r.-k. vesperdiensten. 88



Moskee DE CLOMP, ZEIST                                    //A In de laatste decen- I         jjli&a nia heeft zich in Zeist ieen tamelijk grote moslim-gemeenschapgevestigd. De moslims van Marokkaanseafkomst hadden oorspronkelijk eengebedsruimte aan de Graaf Adolflaan.Toen deze ruimte, waarin later de Toneel-federatie een plek kreeg, moest wordenverlaten vonden zij een plek in de Andre-asschool. Dat was slechts van korte duuromdat de school onder de stopershamerverdween. De Nederlandse ProtestantenBond verhuurde vervolgens zijn kerkvoor een gering hedrag, zodat de gebeds-bijeenkomsten konden doorgaan. In de zomer van 1983 slaagde de gemeenschaper in met bijdragen van 127 Marokkaansegezinnen een eigen pand aan de OudeArnhemseweg 59a te kopen. Met subsidievan het ministerie van wvc is het pandverbouwd, zodat boven de gebedsdienstenkonden worden gehouden en beneden dejeugd een eigen plek had. Naarmate de moslimgemeenschapgroeide, werd het verlangen groter eenechte moskee te bouwen. Niet alleenMarokkaanse gelovigen sloten zich aan,maar 00k moslims uit Indonesie, Paki-stan, Somalie en Turkije.

In het voorjaarvan 1993 werden na vier jaar denken enpraten de bouwplannen voor een moskeenaast de sporthal in De Clomp goedge- De moskee El Moslimen El Motakin is uitrode baksteen opgetrokken. Het interieurbestaat uit eenvoudige bogen. In het mid-den tegen de wand staat de minbar. hetpreekgestoelte. Links daarvan iigt de mi-hrab, de nis die op Mekka georienteerd is. PETER SCHRODER, 2005 keurd. De in 1983 opgerichte stichting ElMolimien El Mothakien (de moslim die inGod gelooft), met als doel mogelijkhedente scheppen voor islam itische bewonersvan Zeist om hun geloof en cultuur tekunnen beleven, kon in mei 1993 met debouw van de moskee beginnen. Het gebouw heeft een oppervlakte vanongeveer 400 vierkante meter. De gebeds-ruimte is ongeveer 300 vierkante meter.In de raampartijen zijn alleen de middel-ste ramen van bogen voorzien zoals inde islamitische architectuur gebruikelijkis. De minaret van 13 meter hoog wordtin verband met de omwonenden nietgebruikt om tot gebed op te roepen. Mannen en vrouwen bidden in demoskee gescheiden. Alleen de mannenbetreden de grote gebedsruimte die een 89



KERKEN VAN ZEIST I OPEN MONUMENTENDAG 2005 Buitenplaats Zandbergen kerk van de Zevende-dags Adventisten AMERSFOORTSEWEG 18, HUIS TER HEIDE grote koepel heeft. In de gebedszaalbevindt ztch de mihrab, de nis die de rich-ting aan geeft waarin Mekka ligt. Daarbijstaat ook de minbar (de kansel). In de zaalzijn geen banken of stoelen. Tijdens hungebed richten de gelovigen zich geknieldin de richting van Mekka. De moskee isversierd met motieven zoals in de mos-limwereld gebruikelijk zijn. Afbeeldingenvan mcnsen en dieren komen daarin nietvoor. Wei zijn in Arabisch sierschriftbelangrijke spreuken als versiering aange-bracht. De vrouwen hebben in de moskeeeen eigen ruimte om te bidden. Verderis er een leslokaal voor kinderen en eenvergaderruimte. Ook is er een plek voorhet ritucel vvassen en voor het plaatsenvan schoeisel, zodat de gelovigen reinzijn als ze de gebedsruimte betreden. Hetinterieur is erg licht van kleur. Inmiddels is in Zeist begonnen aan debouw van een tweede moskee die speciaalvoor de Turkse gemeenschap is bedoeld.Deze krijgt een plaats aan de C. Vlotlaanin de Verzetswijk. De

buitenplaats Zandbergen is eindzeventiende en begin achttiendeeeuw aangelegd. Het huis, in de Hol-landse Reanaissancestijl gebouwd enwaarschijnlijk ontworpen door Jacob vanCampen voor jonkheer Jasper Schadevan Westrum, heeft twee verdiepingenen een souterrain. De ingangspartij isvan een barokke omlijsting met schelp-en plantenmotieven voorzien. Er zijn vanhet huis twee zichtassen: de ene vanaf devoorgevel over de Amersfoortseweg, deandere vanaf de achtergevel het park in.Uiteraard werd het huis omringd door eenaantal bijgebouwen, zoals een oranjerie,een van een ijskelder voorziene water-toren {tot 1976 in gebruik), een aantalarbeiderswoningen en een schapen- enduivenhok. De buitenplaats is meerderekeren van eigenaar gewisseld. In 1896werd de cacaofabrikant Johannes Bloo-ker eigenaar. Hij heeft na 1900 van de De kapel van de Zevende Dags Adventisten is in devoormaligeoranjerievanhetlandgoedZandbergenotv dergebracht.Ophetdakstaat het Pax Christi symbool. PETER SCHRODER, 2005 overplaats een villapark gemaakt, in 1920voor het eerst Blookerpark genoemd. Delatere eigenaar Robert May,

bankier inAmsterdam, probeerde het huis weer inde oorspronkelijke stijl terug te brengen,maar dat is niet helemaal gelukt. De bui-tenplaats is in de Tweede Wereldoorlogdoor de Duitsers gevorderd voor hunluchtmachtofficieren. Na de bevrijdingmaakten Canadese luchtmachtofficie-ren tot in 1946 van het huis gebruik datdoor een bominslag behoorlijk bescha-digd was.



In 1047 is de buitenplaats met opstal-len aan de Zevende dags-Adventisten ver-kocht. In het hoofdgebouw zijn kantorenvan de kerkelijke zendings- en hulporga-nisaties voor de derde wereld gevestigd,evenals de ledenadministratie en diversesecretariaten. De kerk bevindt zich in deoranjerie die oorspronkelijk als theehuiswas gebouwd. De daar ingerichte kapelis in de jaren zestig aan de noordzijdevoorzien van een consistorie, vestiaireen galerij. Boven het liturgisch centrumin de kapel staat bet orgel. Het doopvontvoor de volwassendoop (de adventisten Hetinterieurvan de kapel vande Zevende Dags-Adventistenin de voormalige oranjerie van het landgoed Zandbergen. Het Witte Kerkje aan de Amersfoortseweg met de daarachter gelegen pastorie zoals het er in 1932 uitzag.                                                                                          zhg van de poll stichting Het Witte Kerkje AMERSFOORTSEWEG 47. HUIS TER HEIDE kennen de kinderdoop niet) bevindt zichbij het liturgisch centrum. Het genootschap van de Zevendedags-Adventisten is in 1863 in Amerikagevormd tijdens de Amerikaanse bur-geroorlog. De leden vieren de zevende-dags sabbat

en verwachten de spoedigewcderkomst van de Heer van de Kerk.Daarom besteden ze veel aandacht aande bijbelboeken Daniel en Openbarin-gen. Omstreeks 1890 kwam de bewegingnaar Nederfand. Op 31 januari i860 kreeg de Her-vormde streekgemeente Soesterberg, diede buurtschappen Soesterberg, Huis terHeide en Den Dolder omvatte, een kerkaan de Amersfoortseweg. Voor de bouwhad de eigenaar van het huis Zandber-gen een stuk grond geschonken. Bij deverkoop werd bepaald dat de grond nooitvoor iets anders dan voor een hervormdekerk mocht worden gebruikt. Het Witte PETER SCHRODER. 2005 91



KERKEN VAN ZEIST I OPEN MONUMENTENDAG 2005 gemeente van Soesterberg, sindsdien ishet cen wijkgcmeente van de hervormdegemeente in Zeist. In 1856 is begonnen met het inzamelenvan geld voor de bouw. Toen in 1857 vanrijkswege een toezegging kwam voor hetbetalen van de helft van het jaarlijkse pre-dikantensalaris, kon met bouwen wordenbegonnen. De kerk is in de zogenaamdewaterstaatstijl opgetrokken in een rond-boogstijl met classicistische details. Hetgebouw heeft zeven traveeen, waarvande drie laatsten de oorspronkelijke pre-dikantswoning vormen. Pas in 1929 iser een predikantswoning bijgebouwd enkon de koster in de woning in het kerk-gebouw trekken. Op 17 juni 1858 legde dedriejarige Pieter Hendrik de la Court deeerste steen, die rechts van de ingang inde westgevel is ingemetseld. Deze wordtbekroond door een neo-barokke klokken-toren uit 1915. De oorspronkelijke torenwas achtkantig met rondboogopeningenen een naaldspits. Ter herinnering aande wijziging is boven de toegangsdeur eensteen met het jaartal 1915 ingemetseld. Maria Christina-kerk DOLDERSEWEG, DEN DOLDER Hoewel cr voor 1902 weinig bewo-ners van de tot het huidige Den Dolderbehorende gronden waren, zouden vol-gens overlevering de rooms-katholiekebewoners in Soest, de gereformeerden inZeist en de hervormden in Huis ter Heidehebben gekerkt, totdat de zeepfabrikantPleines in zijn pas gebouwde fabriek in1902 een ruimte als kerkzaal voor de gere-formeerden en hervormden ter beschik-king stelde. Daar werd op zondagmiddag(op zondagmorgen werd er in het WitteKcrkje in Huis ter Heide gepreekt) elke week beurtelings een hervormde en eengereformeerde dienst gehouden. Vanaf1915 beschikten de gelovigen, voorna-melijk werknemers van Pleines en vande Willem Arntszhoeve in de fabriekover een heuse kerkzaal met banken,waar plaats was voor ongeveer zeventigpersonen. Deze zaal heeft tot aan deingebruikname van de Maria Christina-kerk op 22 december 1953 voor de her-vormde gemeenteleden gefunctioneerd.De fabrieksgebouwen waren toen reedsin gebruik bij de firma Van Straten enBoon. De gereformeerden, die onder degemeente van de Noorderkerk in Zeistvielen, hadden op 1 augustus 1929 al debeschikking over een

eigen kerkje aan deHertenlaan in Den Dolder, naar ontwerpvan de Dolderse architect J.A.Wentick(tevens architect van de Lutherkapelaan de Woudenbergseweg in Zeist). Op13 maart 1933 werd ze zelfstandig en kreeg VoorgevelvandeMariaChristina-kerkinl963gezien vanaf de Plefneslaan te Den Dolder. HISTORISCHE VERENIGING DEN DOLDER in 1935 naast de kerk een pastorie. Voor de hervormden was er in 1923een Wijkcommissie voor Den Dolderopgericht. Ondanks de aanwezigheid vandeze commissie groeiden de hervormdenveel langzamer naar een eigen gemeente.Hoewel voor de Tweede Wereldoorlogreeds bouwplannen voor een eigen kerk-gebouw bestonden werden die pas in 1952werkelijkheid. Reeds op 6 december 1938werd in verband met de bouwplannen deStichting Nederlands Hervormde Kerk teDen Dolder opgericht, vervolgens was in1939 door Unilever grond op de hoekvan de Pleineslaan en de Dolderseweggeschonken en had mevrouw Pleinesreeds de banken en de Statenbijbel uitde kerkzaal in de fabriek voor de nieuwekerk bestemd. Tien jaar na de ingebruik-name van de nieuwe kerk, in augustus1962, werd de hervormde gemeente DenDolder pas zelfstandig. In 1982 is zij metde gereformeerde gemeente een samen-werkingsverband aangegaan en tot deSamen op Weg gemeente Den Dolder Boven:lnterieurvanhetWitteKerkjeaandeAmersfoortsewegmethetorgeltegendetorenwand. HISTORISCHE VERENIGING DEN DOLDER De klok in de toren is van F. Hemonyen is aanmerkelijk ouder dan de kerk. Zijdateert namelijk uit 1659. De kerk is in de Tweede Wereldoorlogdoor bommen behoorlijk beschadigd, wattot tijdelijke sluiting leidde. Na de bevrij-ding werden de diensten snel hervat.Boven het ingangsportaal staat het orgeldat in een gedempte steenrode kleurgelakt is en van witte en zwarte accen-ten voorzien. Recht tegenover het orgel staat aan de andere zijde van de kerk dekansel. De kerk wordt verlicht met fraaiekoperen kronen. Wie ooit het avondmaalsstel aan dekerk heeft geschonken is niet bekend.Het is in i860 door ds. Barger te Utrechtnamens een onbekende overhandigd. Hetzilveren doopvont en een koperen kande-laar zijn op 1 juli 1891 door ridder Pauwvan Wieldrecht gegeven. 92 93
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?,./??a KERKEN VAN ZEfST | OPEN MONUMENTENDAG 2005 betonnen zuiltjes opgemetselde, kansclaangebracht, die vandaag de dag nietmeer als zodanig wordt gebruikt. De pre-dikant staat nu achter de lezenaar. Degemetselde kansel staat symbool voor hetstcnen graf van waaruit, na de Opstan-ding, het Woord dat Vlees geworden iswordt verkondigd. In het metselwerk vande kansel is het Byzantijns kruis verwerkt.Het doopvont stond oorspronkelijk op eengemetselde voet, maar in 2004 is gekozenvoor een lichter ogend metalen onderstel.Hierdoor is het 00k verplaatsbaar gewor-den. In de rand van de schaal staat detekst : 'Ik heb u bij uw naam geroepen,gij zijt Mijn'. In 2004 zijn 00k avond-maalstafel en lezenaar van een metalenonderstel voorzien. Zowel in lezenaar alsin avondmaalstafel is een vleugelvorm ofeen paar geopende handen te herkennen.In de absis hangt een klein kruis dat openige afstand op de muur is geplaatst. Hetheeft een groter, staand kruis in 2004vervangen. Reeds zijn de houten bankenvoor stoelen ingewisseld om een flexibeleinrichting mogelijk te maken en werd de geworden. Vanaf dat moment werd dekerk aan

de Hertenlaan, totdat zij in1995 werd verkocht, alleen voor specialediensten gebruikt. Sinds i mei 2004 is deMaria Christina kerk aangesloten bij depkn engaatdeSamenOpWegGemeenteDen Dolder verder onder de naam Protes-tantse Gemeente Den Dolder. Koningin Juliana had in 1948 reedstoestemming verleend de te bouwen kerknaar haar jongste dochter te noemen.Aangezien ze haar kinderen 20 langmogelijk uit de schijnwerpers wenste tehouden, verleende ze geen toestemmingvoor een eerste steenlegging door haardochter. Die taak heeft de heer J.W. deJong Schouwenburg, die veel voor detotstandkoming van het gebouw hadgedaan, op 17 oktober 1953 op zich geno-men. Het ontwerp van architect Scha-ling zit vol symboliek. In 2004 heeft hetinterieur echter een face-lift ondergaanvan de hand van architect Dolf Floors. Debezoeker betreedt de kerk vanaf de zijkanten komt vanuit het portaal, voorzien van teakhouten deuren, via een zuilengalerijin de uit baksteen opgetrokken gcwelfdekerkzaal, die oorspronkelijk door eenblauwe hemel werd overkoepeld. De zui-lengalerij verwijst naar de onderkomensvan de eerste christelijke

gemeenschappenin Rome: de zuilengalerijen rond de basi-lieken. De kerkzaal is voorzien van fraaieramen, ontworpen en uitgevoerd door deglazenier Berend Hendriks. De ramen zijnin grijstinten, met hier en daar een kleur,uitgevoerd. In de grote ramen tegenoverde zuilengalerij zijn paarsgewijs de twaalfapostelen afgebeeld, ieder met het voorhem kenmerkende voorwerp. De zuilen-galerij heeft vijf ramen met voorstellingenuit het oude testament: vier profeten ende Ark des Verbonds. In de aandachts-wand, opgetrokken uit baksteen met eenverzonken ingemetseld duivenmotiefals symbool van de Heilige Geest, ligteen kleine witte absis waarin drie ronderamen: het Lam Gods, de doorboordehand van Christus met het logos-gebaaren de duif op de regenboog. Naast de absis is een robuuste, op









PROGRAMMA I OPEN MONUMENTENDAG 2005 Maria Christinakerk21 DOLDERSEWEG 123C, ZEIST                13.00 -16.00 UUR Activiteiten: fototentoonstelling op hetthema 'geloof en over de historie van dekerk, uitleg over de gebrandschilderde ra-men en het liturgisch meubilair, orgelspel,diverse artikelen verkrijgbaar.Consumpties verkrijgbaar. Slot Zeist» NASSAU ODIJKLAAN. ZEIST                   13.00 -17.00 UUR Activiteiten: rondleidingen door slot entuin, optreden vertellers. Activiteiten: tentoonstelling kunstwerkenvan de Beeldende Expressie groep, koffie-concert door het Thomasensemble i i.oo uur Kapef der HeiligeEngelbewaarders &quot; DRIEBERGSEWEG7.ZEIST 10.00-17.00 UUR Kerkgenootschap derZevende Dagsadventisten 19 ATO0RTSEWEG 18. HUIS/HEIDE 10.00 -16.00 UUR Activiteiten: fototentoonstelling overdehistorie van de kerk en de buitenplaatsOud-Zandbergen. Witte kerkje20 A'FOORTSEWEG 47, HUIS/HEIDE          13.00 ? 17.00 UUR Activiteiten: fototentoonstelling, exposi-tie gebruiksvoorwerpen, rondleidingen,orgelspel, verkoop documentatie en ar-tikelen. Consumpties verkrijgbaar. Het huts Zandbergen huisvesttegenwoordigkantoren van de Zevende Dags-Adventisten. PETER SCHRODER. 2005 98
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sp MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR - 'Mens en Zeist' in Het Slot Zeist.Deze tentoonstelling wordt gemaaktdoor een combinatie van historici,fotografen en kunstschilders, ofwelhet Zeister Historisch Genootschap,De Essentie en De Toets.Openingstijden: dinsdag t/m vrijdagvan 10.00 - 17.00 uur en zaterdagen zondag van 13.00 -17.00 uur. Detoegang is gratis. Namens het bestuurFlora de Vrijer, voorzitter Nieuwe Donateurs Aantal perjuni:                              814 DeheerA. Dekker.............................ZEIST De heerW.vanTellingen.........................ZEIST Mevrouw S.H. den Heijer.........................ZEIST DeheerRJ.de Jong............................ZEIST Mevrouw N Zevenhuizen.........................ZEIST De heer Henri van den Bosch......................ZEIST Mevrouw W.F. van Veldhuijzen .....................ZEIST DeheerG. Rijksen............................HAREN De heer J. Hoogstraaten.........................ZEIST Mevrouw N.C. Vis.............................ZEIST Mevrouw E.C.M. Mtiller-Malinka...................ZEIST De heer E.R Blankestijn.........................ZEIST De heer J.S. van derVeen........................ZEIST Uitvaartverzorging vanTellingen BV .................ZEIST De heer Jan Geytenbeek ........................ZEIST Oe heer M.

Schitders...........................ZEIST De heer H. van Rees...........................ZEIST DeheerG. van Roon...........................ZEIST Mevrouw LA. Bakker-Otterman....................ZEIST Mevrouw C.J. Truijens-Polman.....................ZEIST De heer J.M.G, van Kats.........................ZEIST DeheerH.M.LVisser..........................ZEIST Oe heer M. Driedonks ..........................ZEIST De heer AJJ. van Veldhuyzen......................ZEIST De heer en mevrouw Combee.....................ZEIST De heer R. Visser........................SOESTERBERG Mevrouw EJ. Dijk-deMan .......................ZEIST De heer RF. van Geresteijn.................HUtSTER HEIDE De heer J. Meijer..............................ZEIST De heer H. Wanders............................ZEIST Nieuwsbrief In September willen we u via eentweede Nieuwsbrief van onzekomende activiteiten wat breder teinformeren, maar nu alvast dit: Fllmvoorstellingen De nieuwe film over de bevrijding inZeist, voor het eerst op DVD, is eenenorm succes, tijdens de twee voor-stellingen op 5 mei jl was de grotebioscoopzaal in Figi geheel gevulden hebben we a! ruim 300 DVD ver-kocht. Heeft u hem nog niet? Op deMiddellaan 6 is hij te koop. In het najaar zal de premiere plaats-vinden van een film

over het 'Stati-onsgebied', historte en heden zullenin deze film samengevoegd zijn. Viade nieuwsbrief volgt nadere informa-tie over de datum, etc. Tentoonstelling Van 18 September t/m 2 oktober2005 is er een tentoonstelling 100




