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Inleiding 
“Wij zijn gemeente van Jezus Christus en op grond daarvan verlangen wij naar een 
geloofsgemeenschap met een open en gastvrij karakter naar binnen en naar buiten. Een 
gemeente onderweg, die het Woord van God weet te ontvangen en weet te delen met velen. 
Een gemeente in de samenleving, die dienstbaar is, bondgenootschappen zoekt en vraagt 
naar de relevantie van het christen zijn in deze tijd.” (Uit het Beleidsplan van onze 
wijkgemeente).  
 
Ook in 2018 hebben wij getracht om aan deze missie invulling te geven door erediensten, 
pastoraat, diaconaat, en andere activiteiten die hieronder worden beschreven.  
 

Jaarthema 
Vanaf september is het thema: “Laat je horen”. 
Dit mede in het kader van het initiatief van de jubileumcommissie om de Centrumkerk te 
voorzien van een klokkenstoel. Hiervoor zijn verschillende activiteiten ontplooid. 
 
Klokkenstoel 
De jubileumcommissie (vorig jaar opgericht ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het 
kerkgebouw in 2017) heeft het plan opgevat om er voor te zorgen dat de Centrumkerk een 
klok krijgt onder het motto: “Geef de kerk een klok”. Zij hebben succesvol een vergunning 
aangevraagd bij de burgerlijke gemeente. Er mag een klokkenstoel gebouwd worden met 
twee klokken. De gemeenteleden worden gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan de 
kosten. 
 
Bijzondere momenten in 2018 
Afscheid cantor-organiste 
Op 19 augustus 2018 werd in een muzikaal rijk omlijste eredienst afscheid genomen van 
cantor-organiste Seline Loef-Haalboom. Zij ging met zwangerschapsverlof, maar had 
aangegeven na de afloop van het verlof niet terug te zullen keren in genoemde functie. 
In Wim Brands heeft zij een waardig opvolger gekregen. 
 

Afscheid predikant 
In het weekend van 25 en 26 augustus 2018 is er tijdens respectievelijk een vrolijke 
bijeenkomst en een stijlvolle eredienst door de gemeente afscheid genomen van ds. 
Benedikte Bos, die een beroep naar Ouderkerk aan de Amstel heeft aangenomen, en daar 
op 1 september is begonnen. 
 
Ingebruikname klokkenstoel 
Tijdens een feestelijke kerkdienst op de Eerste Adventszondag is de klokkenstoel officieel in 
gebruik genomen. De klokken zijn twee gerenoveerde “Van Bergen” klokken uit de 
Salvatorkerk (nu Fonteinkerk) in Rotterdam-Hillegersberg. 
 
Vacaturetijd en beroepingswerk 
Om in de vacature van ds. Benedikte Bos te voorzien is er een profielschets opgesteld door 
de kerkenraad voor een part-time (0,5 fte) predikant. Speciale aandacht krijgt de relatie 
tussen de kerk en de Julianaschool. Er is een beroepingscommissie ingesteld bestaande uit 
8 leden, inclusief een lid van wijkgemeente De Ark. De maandopeningen en de school-en-
kerk diensten worden in de vacaturetijd geleid door ds. Adriaan Plantinga. De 
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gemeenteleden ds. Koosje Vos en ds. Louise Blok nemen sommige andere taken waar, 
zodat niet alle vervanging op ds. Harold Oechies neerkomt. 
 
Erediensten 
Memorabele diensten waren: 

• Avondgebeden in de Stille Week, Agapèmaaltijd op Witte Donderdag, Goede 
Vrijdagdienst en Paaswake op Stille Zaterdag  

• Afscheidsdienst van cantor/organist Seline Loef-Haalboom 

• Afscheidsdienst van ds. Benedikte Bos 

• School- en kerkdiensten, waaronder de Palmpasendienst met ruim 100 kinderen  

• Startzondag  

• Festival of Lessons & Carols  
 
Na de zondagse dienst wordt door velen in de serre koffie gedronken, ondersteund door een 
team van vrijwilligers die de logistiek hiervoor in samenwerking met de koster verzorgen. Dit 
is een goed moment om het contact met mede-gelovigen te onderhouden.  
 
Pastoraat 
Naast het pastoraat dat wordt verzorgd door predikanten, ouderlingen en pastoraal 
medewerkers, zijn de volgende initiatieven ondernomen:  
 

• Tijdens de openingstijden van het Kerkelijk Bureau, is de Dagkapel in het voorportaal 
van de kerk geopend. Geconstateerd moet worden dat er weinig aanloop is, maar 
een “open deur” is goed voor het kerkbeeld.  

• Tijdens de 40-dagentijd, de zomermaanden en in de adventsperiode is op zaterdag 
de kerk een aantal uren open geweest. In 2018 was er regelmatig tijdens de 
openstelling live orgelmuziek te beluisteren. 

• De aanloop op de zaterdagmiddagen laat een wisselend beeld zien, maar ook hier 
geldt dat een open kerk goed is voor het kerkbeeld. 

 
Gespreksgroepen zijn: de maandelijkse bijbelgespreksgroep, de zondagavond 
gesprekskring, de alfa- en omegakring, de huiskamergespreksgroep van oudere jongeren, 
de omgaan met verdriet gespreksgroep, maandelijks: seizoensgesprekken. 
 
Diaconaat 
De Diaconie heeft haar eigen jaarverslag, waarnaar wordt verwezen.  
 
Commissie Vieren 
De commissie Vieren heeft haar inbreng gehad in de erediensten. Discussie is gevoerd over 
de lied- en muziekkeuze: de dienstdoende predikant heeft de eindverantwoordelijkheid, maar 
de vakkennis van de cantor dient meegenomen te worden bij de keuze.  
Over eventuele wijzigingen in de liturgie of het verleggen van accenten, zal pas gesproken 
worden als de nieuwe predikant beroepen is. Omdat er veel gastpredikanten zullen 
voorgaan, is de liturgie een houvast voor de gemeente. 
 
Commissie Inspireren 
Het programma bestond uit: 
Spiritualiteit in beweging o.l.v. ds. Harold Oechies, avonden met uitleg over Psalmen en 
bibliodrama; een leerhuis over Prediker; avond over de dichters Marsman en Nijhoff door dr. 
Martien Brinkman; een avond over geloofsopvoeding door mevrouw Lucré de Man – Van 
Putten. Drie films zijn vertoond op vrijdag aan het einde van de maand. Het aantal bezoekers 
was op de filmavonden minimaal, zodat volgend jaar hiervoor een andere opzet gecreëerd 
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zal worden. Een avond met uitleg over Mattheus Passion van Bach.  
In het programma van de commissie inspireren voor het najaar 2018 lag het accent op het 
thema “Laat je horen”. Avonden in dit kader waren: Geloof en muziek door ds. Adriaan 
Plantinga, samen zingen met Jan Kortie, Gert Landman vertelde en zong over Taizé. Een 
avond gewijd aan het Weihnachts-Oratorium.  
Daarnaast is de “Preek van de Leek” gelanceerd. Dit najaar waren de leken ons gemeentelid 
Diny de Bok die preekte over leven na de dood en burgemeester Sjoerd Potters die 
geïnterviewd werd over “De kleine dingen die ‘t hem doen”.  
Bij de uitleg over de Mattheus Passion, het Weinachts-Oratorium, het samen zingen o.l.v. 
Jan Kortie en bij de “Preek van de Leek” mochten er veel belangstellenden van buiten de 
kerkgemeente ontvangen worden.  
  
80+ verjaardagen 

Deze bijeenkomsten worden elke maand gehouden. De eerste 6 maanden leidden ds. 

Benedikte Bos en ds. Harold Oechies om beurten deze bijeenkomsten. Sinds het vertrek van 

ds. Bos, leidt ds. Harold Oechies deze bijeenkomsten maandelijks.  
 

Activiteiten 
- Op 6 februari 2018 werd het Lutherjaar afgesloten met een avond over Luther-

liederen o.l.v. dr. Hanna Rijksen en cantororganist Seline Loef.  
- Er werd een tweetal muziekseries georganiseerd: “Koren op zondag” in het voorjaar 

(Sophie’s Voice, Lagu Jiwa, Von Bilthoven en Noot aan de Man) en “Jonge Musici” in 
het najaar met drie concerten.  

- Twee keer 3 bijeenkomsten filosofie voor volwassenen.  
- Tafelgesprekken in de 40-dagentijd. Het thema was liturgie. 

- Gemeente-thema-avond over dementie.  

- Er is een expositie gehouden van 10 werken van Henny Visch over Hebreeuwse 

letters en 10 werken over de Tien Geboden. Deze werken zijn in bezit van de kerk 

zijn gekomen, door schenking van Merel Boekschoten.  

- Ons gemeentelid Ria Verhoef heeft een expositie gehouden over een selectie uit 

haar eigen schilderijen. 

- Bijeenkomst over de letters van het Hebreeuwse alfabet  

- Gemeente-avond over jaarverslag en financiën van diaconie en kerkrentmeesters en 

een presentatie over Life Wirez. 

- Avond over orgaandonatie, georganiseerd in samenwerking met de Maria Christina 

kerk in Den Dolder. 

- Op één vrijdagmiddag per maand wordt een ouderensoos gehouden. 

 
Jongerenactiviteiten 
De crèche, de Kinderkerk, en de Jeugdkapel zijn voortgezet. Er werd in de Kinderkerk een 
leuk project gedaan in de tijd voor Pasen. Met Kerst was er geen project. Tijdens hun eigen 
bijeenkomsten hebben de kinderen gewerkt aan een adventsster.  
Er is nog steeds dringend behoefte aan nieuwe leiding voor de Kinderkerk. 
 
Rock Solid richt zich op de jeugd van 10-13 jaar. In 2017 startten we met één groep. Door de 
groeiende aanwas is de groep in tweeën gesplitst; zij komen tweewekelijks op woensdag- en 
vrijdagavond bij elkaar in de kelder onder leiding van gemeenteleden en een predikant.  
 
Sinds 20 jaar is er een nauwe samenwerking tussen de Centrumkerk en de naastliggende 
Julianaschool. Ook in het afgelopen jaar werden er maandopeningen gehouden in de kerk 
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waarbij steeds alle 500 leerlingen van school aanwezig zijn. Getracht wordt 3 x per jaar een 
kerk- en schooldienst te houden.  
“Dominee in de klas” is een initiatief waarbij de predikant uitgenodigd wordt om in de klas 
gedurende één of meer lesuren een soort catechese te houden.  
Onze wijkgemeente was vertegenwoordigd in de commissie ‘identiteit’ van de Julianaschool 
via ds. Bos, die ook present was op ouderavonden, workshops gaf, en ook op andere 
manieren nauw samenwerkte met de school.  
In de vacaturetijd worden deze werkzaamheden waargenomen door ds. Plantinga uit Den 
Dolder. 
De Julianaschool gebruikt de Centrumkerk o.a. voor het geven van muzieklessen aan 
leerlingen. De kindercantorij die onder leiding staat van de cantor van de Centrumkerk is een 
zanggroep die medewerking verleent aan maandopeningen en aan Kerk- en Schooldiensten.  
Ds. Adriaan Plantinga neemt ad interim de plaats van ds. Benedikte Bos in op de 
Julianaschool. 
 
Tot aan de zomervakantie van 2018 werd wekelijks aan leerlingen van groep 6 en 7 van de 
Julianaschool filosofieles gegeven. Samenkomst was in de Centrumkerk.  
 
Kerkblad 
De redactie van het kerkblad heeft versterking/verjonging nodig. Er wordt geworven binnen 
onze gemeente voor deze functie.  
 
Met vernieuwing van de website is in de tweede helft van 2018 een begin gemaakt. 
 
Koren 
Onze gemeente kan zich gelukkig prijzen met een drietal koren, die op daartoe geëigende 
momenten in erediensten optreden.  
 
Bijzonderheden 

• De Centrumkerk participeert in de uitzending van Ds. Rineke van Ginkel naar Zuid 
Afrika. 

• De Centrumkerk is met Stichting Life Wirez een samenwerking aan gegaan voor een 
zgn. PKN Pioniersplek. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen twee leden van de 
kerkenraad en de pioniers en hun bestuursorgaan over relevante zaken, waarbij 
zowel inhoudelijke als praktische zaken aan de orde komen. 

• In de Algemene Kerkenraad is ook dit jaar veel vergadertijd besteed aan een 
mogelijke samenvoeging van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan 
(HGBG) met de Protestantse Gemeente Bilthoven. In de loop van het jaar werd 
echter duidelijk dat de HGBG zich gaat ontwikkelen tot een huisgemeente. 
Wijkgemeente De Ark zou dan de rol krijgen van “moedergemeente”. De classis gaat 
de financiële zaken van de huisgemeente behartigen. 

• De Raad van Kerken de Bilt en omgeving zoekt naar een alternatieve werkvorm, 
waarbij zaken worden opgepakt als er zich iets op maatschappelijk terrein mocht 
voordoen.  

 
Personele bezetting 

• 1 predikant, fulltime; 1 predikantsvacature sinds 1 september (parttime) 

• 1 medewerker kerkelijk bureau (parttime) 

• 1 koster (parttime) 
 
Gebouw 
De Centrumkerk beschikt sinds 2 december 2018 over een klokkenstoel met 2 klokken. Deze 
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worden op zondagochtend voor de dienst en tijdens het bidden van het Onze Vader in de 
zondagse eredienst geluid. 
  
Bestuurscolleges 

• De Kerkenraad kwam in 2018 8 keer bij elkaar. De frequentie van de vergaderingen 
is terug gebracht naar 1 x per 6 weken. Ter voorbereiding van de 
kerkenraadsvergaderingen worden door het moderamen de agenda en lopende 
zaken voorbereid. In die moderamen vergaderingen wordt met regelmaat gesproken 
met vertegenwoordigers van diverse werkgroepen en commissies.  

• Het College van Diakenen vergaderde 5 keer.  

• Het College van Kerkrentmeesters vergaderde ca. 5 keer.  

• De Algemene Kerkenraad vergaderde 4 keer.  

• Voor de bezetting van alle kerkelijke geledingen (o.a. ambtsdragers) verwijzen wij u 
naar de informatiegids.  

 
Financiën 
Jaarlijks worden balans en winst & verliesrekening ter inzage gelegd bij het Kerkelijk Bureau.  
 
Tot slot 
Een kerkelijke gemeenschap wordt gevormd door talloze vrijwilligers, die op ieder op hun 
manier op Bijbelse wijze hun taak verrichten naast de in de gemeente werkzame 
predikanten.  
De hoeveelheid werkzaamheden is zo groot dat een jaaroverzicht te uitgebreid zou worden 
als alle activiteiten van groot tot klein zouden worden vermeld.  
 
Dank aan al diegenen die op welke wijze dan ook bijdroegen aan het welzijn van onze 
gemeenschap. Om die reden zijn dan, behalve van predikanten, ook geen namen van 
personen genoemd.  
 


