GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK

Bilthoven, 3 april 2020

Broeders en zusters van de Centrumkerk,
Van harte hopen wij dat het u goed gaat, zowel qua lichamelijke als qua geestelijke
gezondheid. De regering heeft de maatregelen in het kader van corona verlengd tot eind
april. Voor de kerken is er niets veranderd. Onze diensten blijven online. Dit is de derde
nieuwsbrief waarin we u op de hoogte willen houden van wat er gebeurt in onze gemeente.
De nieuwsbrieven staan ook op de website https://www.pgbilthoven.nl/centrumkerk/
Het werk als dominee in deze tijd
Daar stonden we dan, zaterdagochtend 10.00uur, in de Centrumkerk, klaar voor de opname
van de onlinekerkdienst. Een kleine 45minuten later en de hele liturgie gedraaid, bleek dat
er geen beeld was opgenomen!
Gelukkig hadden we nog tijd en besloten we om diezelfde middag de hele dienst nog een
keer te houden. We pasten zelfs de liturgie nog flink aan. Zodoende heeft u een
onlinekerkdienst gezien die voor ons de tweede ronde was. Wij waren blij om daarna te
horen dat ons extra werk niet voor niks was geweest maar dat gemeenteleden zich gesteund
en positief bemoedigd voelden door deze dienst. Daar doe je het voor!
We zoeken naar een onlinedienst die herkenbaar is maar ook gericht op onze hele gemeente
(jonger en ouder) en die aantrekkelijk is om te kijken. Dus niet te kort, niet te lang. Dat is
puzzelen! Laat ons weten wat u wel en niet bevalt. Reageer gerust even op dit
gemeentenieuws bijvoorbeeld.
Mensen vragen of het een beetje te doen is, het werk als dominee in deze tijd. Het is zoeken
en aanpassen. Je bent de routine kwijt en ook je weekstructuur dus het is puzzelen. En
eerlijk gezegd zijn we ook wel bang voor een uitvaart leiden in deze tijd: de impact daarvan
en de afwezigheid van veel mensen zal toch extra zeer doen in deze tijd. Het is echt roeien
met de riemen die je hebt. Gelukkig is er veel techniek. We vragen ons af: hebben we in het
pastoraat genoeg oog en oor voor iedereen of vallen mensen tussen wal en schip? We doen
hierin een beroep op het priesterschap van alle gelovigen: iedereen kan de kerk
vertegenwoordigen, en laat iemand die hulp nodig heeft graag even bij ons aan de bel
trekken. We hopen en bidden dat u ons weet te vinden.
Het is ook ontroerend hoe mensen met elkaar meeleven en onze kerkgemeenschap als een
bron van geloof, hoop en liefde ervaren. Ik merk hoe waardevol de gemeenschap van
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Christus is in deze tijd: je bent er voor elkaar, je bemoedigt elkaar met gebed en hulp, en ik
zie dat we samen de "geur van Christus" verspreiden (2 Kor. 2: 15). Een zoet reukwerk voor
God! Toch mis ik wel echt de ontmoetingen op zondag: de gezelligheid en verbondenheid,
het samen gevoed worden in verbondenheid aan Jezus Christus en het samen geloven.
Natuurlijk gaat dat door en dat horen we ook via email, whatsapp en allemaal lieve
berichtjes. Hartelijke groet, ds Marjolein Cevaal.
Een variatie op een liedtekst ter inspiratie:
"Gods liefde gaat ons voor van den beginne;
zij is een lichtend spoor,
een vuur dat van binnen straalt."
(LB 829:1)
Kerkelijk bureau tijdelijk gesloten
Het Kerkelijk Bureau is m.i.v. 30 maart tijdelijk gesloten i.v.m. het Coronavirus. Coen
Helsdingen werkt zoveel mogelijk vanuit huis. Wij verzoeken u de communicatie waar
mogelijk via het mailadres van het Kerkelijk Bureau te laten lopen:
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl of te bellen naar 030-2282866, u kunt dan een bericht
inspreken.
Dagkapel
De dagkapel is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Als u wilt
kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje aansteken. Let ook hier op de
richtlijnen van het RIVM. Als er iemand binnen is, wacht dan buiten en houdt 1,5 meter
afstand van elkaar.
Moderamenvergadering online
Vergaderen gaat in deze tijd zo veel mogelijk online. Woensdagavond hebben we online een
moderamenvergadering gehouden van een kleine 2 uur. Overdag heeft iedereen de app
Zoom geïnstalleerd op pc of telefoon en ’s avonds konden we elkaar ook echt zien en horen.
En zo hebben we veel agendapunten kunnen bespreken en kunnen we ook nu voortgang
houden in ons kerkenwerk.
U ziet ons moderamen vergaderen,
van links naar rechts:
Harold Oechies, Wim de Kruijf, Jan Homan,
Piet Stammes, Marjolein Cevaal, Dirk Verburg,
Lummy Blömer (alleen geluid)

Pastoraal werk in de gemeente in Corona-tijd
Het pastoraat in onze gemeente heeft de laatste weken, mede gedwongen door de
geadviseerde maatregelen, tevens ook omdat meerdere van onze pastorale medewerkers in
een risicogroep vallen, een andere vorm gekregen. De inmiddels aan bijna alle
gemeenteleden bezorgde Paasgroet bood een goede gelegenheid om iedereen te wijzen op
andere belangrijke toevoegingen aan het pastoraat, zoals het gemeentenieuws, de actie van
de diaconie en de informatie op de website van de kerk.
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Vele pastorale medewerkers hebben bij deze Paasgroet ook hun contactgegevens
toegevoegd; met name bij alleenwonende ouderen, degenen opgenomen in verzorgings- of
bejaardentehuis en bij de leden die mogelijk niet beschikken over digitale
communicatiemiddelen. Dat heeft al geleid tot contacten met gemeenteleden die eerder
niet op uitnodigingen daartoe waren gekomen of daar behoefte aan hadden. Ook wordt bij
sommigen een geprinte versie van de gemeentenieuws-brieven afgeleverd.
Daarnaast worden met regelmaat -voor zover de telefoonnummers bekend waren of
achterhaald konden worden- vele ondersteunende telefoontjes gepleegd; omdat bezoeken,
ook vanuit de PKN, afgeraden worden. Daarnaast wordt geprobeerd de jarige 80-plussers en
degenen die een bijzonder huwelijksjubileum te vieren hebben extra aandacht te geven.
Gelukkig lijkt er tot nu toe – voor zover bekend- nog geen overlijden te betreuren in onze
gemeente door deze pandemie. Maar bijna iedereen heeft in familie- of kennissenkring wel
iemand die mogelijk wel door de ziekte getroffen is en soms gelukkig is hersteld, nog ziek of
opgenomen is en mogelijk overleden. Laten we elkaar tot steun kunnen blijven in deze
onzekere tijd! We hopen daar op, wij bidden daarvoor, en blijven vertrouwen op God
daarbij!
Hometrainer gevraagd
Via de PKN werd de Diaconie benaderd met de vraag of wij misschien aan een hometrainer kunnen
komen voor een mevrouw die binnen zit en graag wil blijven bewegen. Dit verzoek is bij de PKN
binnengekomen via het initiatief #NietAlleen dat zij hebben opgezet. Het gaat om een mevrouw die
in Bilthoven woont. Wie kan helpen? Reacties graag naar diaconie@pgbilthoven.nl

Online diensten
Alle diensten, ook de diensten rondom Pasen en ook de avondgebeden worden online
uitgezonden. Door de drukte op Kerkomroep.nl kan het zijn dat u de dienst pas op een later
moment op de dag kunt meevieren. Lukt het de eerste keer niet, probeer het dan later nog
eens. Naast onze diensten op Kerkomroep is ook de dienst van ds. De Reuver elke
zondagochtend om 9.20 uur op NPO2 te volgen.
Palmpasen
Op palmzondig bent u gewend dat de kerk vol stroomt met kinderen met Palmpasen
stokken. Ook dat is anders dit jaar. Geen kinderen maar de Julianaschool heeft er voor
gezorgd dat er tijdens de dienst toch een aantal
stokken staan.
De liturgie voor deze dienst vindt u op de website
onder Zondagsbulletin.

Collectes
Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven.
• Diakonie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. DIAKONIE PROT GEM BILTHOVEN.
• Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven –
actierekening
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Hulp nodig of tijd om hulp te bieden
Heeft u in de huidige situatie hulp nodig? Of zit u alleen thuis en heeft u behoefte aan een
gesprekje? Dan kunt u contact opnemen met de diaconie diaconie@pgbilthoven.nl, of bellen
met Dirk Verburg: 06 51944880. Zij gaan dan proberen om u te helpen. Zij kunnen ook nog
hulp gebruiken hierbij van gemeenteleden die nog fit zijn en wat tijd over hebben.
Nieuwsbrief
Graag willen we u uitnodigen om met ons te delen hoe het gaat of wat u raakt in deze tijd, of
als u een bemoediging heeft voor elkaar. Stuur gerust uw tekst naar
gemeentenieuws@pgbilthoven.nl Zo kunnen we de nieuwsbrief samen maken.
Bloemen van hoop
Met Pasen en de dagen erna staat een kruis van gaas voor de kerk. Dit kruis staat als
symbool van de dood waar met Pasen nieuw leven uit voortkomt en wordt gevuld met gele
lente bloemen en bloemen die door kinderen zijn gemaakt. Neem gerust een kijkje en loop
even binnen in de dagkapel of schrijf iets in het gebedenboek, de predikant neemt dit dan
mee in de voorbeden. Houdt wel tenminste 1,50 m afstand van elkaar.
Omzien naar elkaar
Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met
plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan u en willen graag contact
houden. Bel gerust onze predikanten op om door te geven dat u graag contact wil hebben.
Ter bemoediging in deze onvaste tijden!
We nodigen u uit om thuis te zingen, te lezen of te bidden een lied uit het liedboek, lied 885
(Liedboek 2013) Met een deel van dit lied hebben we onze moderamenvergadering
woensdag afgesloten. Laat ons zo met elkaar verbonden zijn als één gemeenschap.
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader,
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Amen
Hartelijke groet,
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad
PS.
U krijgt dit bericht omdat u via gemeentenieuws@pgbilthoven.nl hebt aangegeven graag e-mail met informatie
van de Centrumkerk te ontvangen. Kent u iemand die geen e-mail adres heeft, print dan dit bericht a.u.b. uit en
stop het bij hem of haar in de bus.
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