Kees Scheer (1939–2020)
Op 5 december is in hospice De Heuvelrug te Zeist overleden broeder Cornelis Jonker (Kees)
Scheer. De Broedergemeente Zeist verliest met hem een markant lid en een geliefde broeder.
Meer dan een halve eeuw heeft hij in onze gemeente meegewerkt en meegeleefd. Voor vele
Zeistenaren buiten de pleinen vertegenwoordigde hij de Hernhutters in ons dorp.
Kees kwam in de jaren zestig naar Zeist. In het Broederhuis richtte hij samen met zijn echtgenote
Ireen ‘De Heerlijckheit’ op, een winkel waar je sieraden een andere mooie dingen kon kopen. Na
de brand in oktober 1967 verhuisde hij naar de Lageweg. De Heerlijckheit werd steeds meer een
kerstwinkel en de winkel van de Hernhutter Sterren, befaamd in heel Zeist en erbuiten. Ook de
dagtekstenboekjes waren er te koop.
Kees werd later eerste zaaldienaar. Deze rol heeft hij belichaamd als geen ander. Zijn
dienstbaarheid, zijn smaak, zijn liturgische gevoel, zijn liefde voor onze kerkzaal en voor de traditie
van de Broedergemeente maakten hem tot een buitengewone zaaldienaar. Van onze zaal maakte
hij een feestzaal. Door zijn voorkomendheid en zorgzaamheid werd onze kerk een plaats van
gastvrijheid.
Toen Kees al met pensioen was, is door de Broedergemeente en het Zeister Zendingsgenootschap
de museumstichting Het Hernhutter Huis opgericht. Kees werd lid van het bestuur, afgevaardigd
door de EBG. Zijn buitengewoon grote kennis van onze pleinen, van mensen en verhalen, maakten
hem tot een bijzonder waardevol bestuurslid. Bovendien was hij de ziel van de museumwinkel.
Samen met Ireen en vele vrijwilligers liet hij zijn ‘Heerlijckheit’ herrijzen, deze keer helemaal voor
het belang van het museum en de Broedergemeente.
Voor de Broedergemeente, het Zeister Zendingsgenootschap en Het Hernhutter Huis is het
overlijden van Kees een groot gemis.
Ons medeleven gaat uit naar Ireen en de kinderen.
Kees Scheer wordt op 12 december begraven op de Godsakker van de Evangelische
Broedergemeente aan de Zinzendorflaan te Zeist.
Wij vertrouwen hem toe aan God die oorsprong en doel is van het leven.
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