
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 24 april 2020 
 
 
 
Broeders en zusters van de Centrumkerk,  
 
 
 
Met 8 miljoen Nederlanders hebben we dinsdag gekeken naar de persconferentie van onze 
Minister President. Basisscholen gaan voorzichtig weer open. Fijn voor alle kinderen en 
ouders. Verder blijft het voor ons, zoals we het de laatste weken gewend zijn, vooral thuis 
blijven. De kerkdiensten blijven online diensten. We doen dat met liefde en vol energie en 
blijven het doen zolang als nodig is. De diensten worden goed bekeken, beluisterd en thuis 
meegevierd en we zijn blij met de leuke reacties die de kerkenraad ontvangt en plaatsen het 
graag om alle vrijwilligers hier in te laten delen.  
Loes en Homme Heringa en Coen Helsdingen stuurden ons deze reacties: 

“Beste samenstellers en verzenders van het “Gemeentenieuws” en het “Zondagsbulletin”. 
Veel dank voor deze berichten, die de samenhang en de onderlinge band in de gemeente 
toelicht. Net als het in beeld brengen van de diensten ! Het doet goed te onderstrepen dat 
we weliswaar ‘op afstand’, maar zodoende merkbaar gemeenschap willen en kunnen zijn ! 
We houden vol !” 
 
“Mijn complimenten voor de kerkdiensten van het Online Kerkdiensten Team en allen die, 
in vaak wisselende samenstelling, hier een bijdrage aan hebben geleverd; bedankt voor de 
fijne, warme en inspirerende kerkdiensten en de technische facilitering hiervan!” 

 
Klokken van Hoop en Troost 

Elke woensdagavond om 7 uur luidt de grote klok van de Centrumkerk. 
Waarom? We doen het om in deze onzekere tijd een boodschap van hoop en 
troost te verspreiden. Het initiatief is van de Raad van Kerken in 
Nederland  De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-
Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ 
kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal 
isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere 
vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag 
inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.  
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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. 

 
Mijn Paasbeleving 
Behalve tijdens mijn vakantie maak ik sinds 2005 wekelijks het Zondagsbulletin en – na de 
ingebruikname van de Centrumkerk –  ook de beamerpresentatie. Een bijzondere periode in 
deze cyclus is de 40-dagentijd en dan met name de Stille week op weg naar Pasen. De weg 
naar Pasen heb ik altijd als intens ervaren, niet vanwege het extra werk dat het maken van 
alle liturgieën met zich brengt, maar vooral vanwege de sfeer van stilte, inkeer, hoop en 
verwachting die deze periode zo kenmerkt. Eerst de ingetogen avondgebeden, dan het 
Avondmaal op Witte donderdag, de aangrijpende kruisiging en dood van onze Heer, de stilte 
van de zaterdag zonder Hem en dan de jubel op Paasmorgen. De Heer is waarlijk opgestaan! 
Ik herinner mij dat wij jaren geleden na een doorwaakte nacht bij het ochtendgloren van 
Paasmorgen het “U zij de glorie” zongen op de begraafplaats Den en Rust. Zo iets blijft je bij. 
Maar dit jaar is mijn beleving heel anders. Bijna het tegenovergestelde. Niet naar Pasen toe 
zingen in de cantorij en het kamerkoor. Ditmaal een vreemde, maar daardoor juist 
memorabele periode. Weer een andere manier van toeleven naar Pasen. Geen liturgieën 
maken, geen Zondagsbulletin. Maar in plaats daarvan een digitale Stille week en 
Paasmorgen. Natuurlijk met alle extra werkzaamheden die komen kijken bij het digitaliseren 
van de kerkdiensten. Hulde aan de diverse voorgangers die voor een lege kerk hun 
boodschap op een waardige en soms indringende manier over wisten te brengen. Ik heb 
daarbij vooral de hectiek ervaren, het opnemen en tijdig uitzenden van de vele vieringen, de 
tijdsdruk die dat meebracht, de technische onvolkomenheden die om een oplossing 
vroegen, de spanning of alles op tijd kon worden verzonden naar Kerkomroep en of het dan 
ook nog tijdig zichtbaar en hoorbaar zou zijn voor de mensen.  
Ondanks het feit dat ik alle vieringen al meerdere keren had meegemaakt –eerst bij het 
opnemen en vervolgens bij het bewerken – heb ik toch elke uitzending ook bekeken en 
beluisterd op het moment van uitzenden. Juist op die momenten voelde ik mij verbonden 
met de gemeenteleden van de Centrumkerk. En dat gaf een gevoel van verbondenheid, 
uitmondend in de oecumenische dienst op Paasmorgen. De Heer is waarlijk opgestaan! Mijn 
Paasbeleving was er ook dit jaar. Ondanks alle beperkingen merk ik toch de betrokkenheid 
van velen, de waardering ook. Ik ga door op de ingeslagen weg en vertrouw op een betere 
toekomst. Een hartelijke groet aan u allen,            Piet van Vuuren 
 
Problemen met ondertitelde uitzendingen op Kerkomroep.nl 
Gebruikers van de zoekmachine (browser) Edge, die als standaard in Windows 10 zit, 
ondervinden problemen bij het bekijken van de ondertitelde uitzendingen op 
Kerkomroep.nl  Na enkele beelden stopt de opname. Als dat het geval is, wordt geadviseerd 
een andere browser (b.v. Chrome, Internet Explorer of Firefox) te gebruiken. 
 
Collectes 
Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven.  

• Diakonie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. DIAKONIE PROT GEM BILTHOVEN. 
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• Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – 
actierekening 

 
Beste gemeenteleden, 

Er overlijden in deze vreemde tijd mensen uit familie- of 
kennissenkring en we kunnen daar niet op gebruikelijke wijze om 
rouwen. Misschien hebt u de afscheidsdienst wel moeten missen, 
of het brengen van een laatste groet. Daarom dachten we dat het 
goed was dit verdriet een plek te geven in de online-kerkdiensten. 
Een gemeentelid kwam met het idee om een kaarsje aan te laten 
steken en de naam van de overledene te noemen. In de dienst van 
zondag 3 mei zullen we daarmee beginnen. Wekelijks zullen we 
namen oplezen, indien u daar behoefte aan heeft. U kunt dus een 

naam doorgeven van die u verloren bent en die geen lid is van onze gemeente.  De naam kan 
aan dit emailadres worden gestuurd: gemeentenieuws@pgbilthoven.nl,tot uiterlijk 
vrijdagochtend 12.00 uur. Dan wordt deze de zondag erop voorgelezen, een waxinelichtje 
aangestoken en voorbede gedaan. Zo kunnen we verdriet en gemis een plek geven voor het 
aangezicht van God en Hem vragen ons te troosten in moeilijke tijden Onze eigen 
gemeenteleden zullen op gebruikelijke wijze herdacht worden met een moment van stilte in 
de dienst.  En hun namen zullen zoals gebruikelijk in november nog een keer 
opgelezen worden.                       Harold en Marjolein 
 
Quiz kinderkerk 
Als u dit bericht leest, is voor de kinderen de meivakantie net begonnen. En dat terwijl ze al 
weken thuis zijn. Het zijn bijzondere weken geweest waarin het voor ieder gezin zoeken was 
naar een balans tussen thuiswerken en de ‘thuisschool’. Gelukkig heeft het weer ons veel 
geholpen en konden we heerlijk buiten spelen. 
De eerste weken dat de kerk gesloten was, nam ds. Marjolein voor de kinderen een speciale 
kinderkerkvideo op. Uit ervaring kan ik zeggen dat het ook op zondag (of soms een dag later) 
fijn was om iets vertrouwds te zien en te horen. Toch misten zowel Marjolein als ik ook het 
persoonlijk contact met de kinderen en de interactie tussen hen. Daarom hebben we 
afgelopen zondag een online quiz gedaan met de kinderen. Van te voren zijn alle kinderen 
uitgenodigd en degene die ook daadwerkelijk mee wilden doen kregen een link gestuurd om 
zondagochtend in te loggen.  Met vijf gezinnen speelden we de quiz, die geleid werd door 

Marjolein, waarbij een rood en groen papiertje nodig waren voor de juiste antwoorden. De 
vragen varieerden van ‘Jezus werd geboren in Bethlehem en stierf in Jeruzalem. In welke 
stad heeft Jezus het langst gewoond?  A Bethlehem, of B Nazareth?’ tot een stelling met 
‘Jezus noemt zichzelf de goede herder’. Ook zat er een tekenopdracht tussen en moesten de 
kinderen op zoek naar ‘iets te eten uit het buitenland’. Het was heel erg leuk om de kinderen 
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te zien en hoe actief er door iedereen werd meegedaan. We hebben afgesproken om dit 
zeker nog een keer te herhalen!        Claran Lieve 
 
Zeg gedag en zwaai even 
We zien elkaar weinig of niet. In de volgende nieuwsbrieven willen graag enkele selfies van u 
plaatsen met korte berichten. Het kan zijn dat een pastoraal medewerker bij u langs komt en 
vraagt of u op afstand op de foto wilt, maar u mag ook zelf een foto maken met een kort 
bericht. Stuur dat dan naar gemeentenieuws@pgbilthoven.nl.   
 
Vastenspaaractie: 
heb jij nog een spaarpotje uit de vastentijd staan? Misschien heb je er wel geld in gespaard! 
En nu waren we helemaal vergeten om te zeggen wat je met dat geld moest doen. Het zijn 
ook zulke rare tijden... Maar als je er geld in hebt gespaard: heel goed gedaan! Dat heeft je 
vast iets gekost: een dag niet snoepen of geen schermtijd, of juist een keer iets goeds doen. 
Dank je wel voor wat jij hebt gedaan! Je hebt geleerd dat goede dingen niet 
altijd vanzelfsprekend zijn. En dat jij je daarvoor kunt inzetten. Wat moet je 
nu doen? Leeg je spaarpotje in een goede envelop. Deze mag je bij Ankie 
Verburg in de brievenbus doen (Tweede Brandenburgerweg 13 in Bilthoven). 
Zij geeft het geld aan kinderen in India. Die kinderen moeten namelijk vaak 
werken. Maar nu kunnen ze naar school. We bidden dat al het geld dat 
kinderen in Nederland verzameld hebben, goed besteed zal worden!  
 
Houd moed, heb lief 
In Utrecht staat er op een woonhuis met grote witte letters : Houd moed en heb lief. Deze 
woorden zijn van stadsdichter Ingmar Heytze en is bedoeld om passanten een hart onder de 
riem te steken. In deze tijd heeft de PKN-kerk van Heerenveen een banner laten maken met 
deze woorden erop. De woorden zijn niet alleen te vinden bij de Utrechtse dichter maar 
vinden basis in de Bijbel. Op de website van de PKN lees je: "De woorden van 1 Korinthe 13:7 
liggen als basis onder deze banner. 'Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. 
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden' (Bijbel 

in Gewone Taal) Het is de liefde die ons moed geeft!" 
We bidden dat u ook allen toe. Moed houden, ook nu 
maatregelen lang gaan duren. Moed houden, ook als je 
het zat bent om thuis te zitten en zo weinig te kunnen 
ondernemen. Elke dag heeft iets goeds en moois. Ik las 
afgelopen week uit Prediker 11:7 "Het licht is een genot. 
Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien!" 
Heerlijke woorden voor deze weken. En: heb lief. Heb 

jezelf lief en vergeet dat niet, maar ook anderen: even bellen, een kaartje sturen of appen. 
Het blijft waardevol. Ook deze tijd is een tijd in Gods handen!              Ds. Marjolein Cevaal 
 
 
 
Hartelijke groet, 
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad 
 
 


