GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK

Bilthoven, 15 mei 2020

Broeders en zusters van de Centrumkerk,

Welkom. Het was een bijzondere week met veel online momenten. Op zondag de eredienst
en de kinderkerkvideo, op maandag de Zoomdiscussie over Bonhoeffer, op dinsdag de online
kerkenraadsvergadering. Maar ook het kerkenraadsbesluit om op 21 juni weer kleinschalig
te beginnen met kerkgangers in de dienst. U leest het in deze 9e nieuwsbrief.
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.
Een Vriendenhand
In deze Coronatijd zou het fijn zijn als gemeenteleden voor elkaar zouden bidden. Er zijn zo
veel mensen die uw gebed nodig hebben. Vandaar dit gedicht Vriendenhand. Leest u het
eens, dan komt u vanzelf tot een gebed.
Jennie van Wingerden
Zegt u wel eens: ik bid voor jou?, dat doen wij meestal niet zo gauw.
Wij vinden vaak iets vreemd en raar, en blijven vreemden voor elkaar.
Wij debatteren lang of kort, maar zwijgen als ’t persoonlijk wordt
De derde wereld spreekt ons aan, zo veilig ver bij ons vandaan.
Maar mensen dicht bij u en mij, die lopen wij maar zo voorbij.
Ik denk dat u al helpen kunt, als u ze tijd en aandacht gunt.
Er zijn buro’s voor dit en dat, maar doen wij ook persoonlijk wat?
Een vriendenhand helpt soms veel meer, hier ligt een opdracht van de Heer.
Leg één hand nu in die van Hem en let voortdurend op Zijn stem.
God wijst u dan zeer zeker aan, naar wie uw tweede hand moet gaan.
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Voorzichtige herstart Diensten in de Centrum Kerk.
De kerkenraad heeft besloten dat we, naast de videodiensten ook willen herstarten met de
diensten in de Centrumkerk. Het is de bedoeling om de laatste twee zondagen van Juni (21
juni en 28 juni) met het op dit moment toegestane aantal van 30 personen bij wijze van
proef te starten. Er vanuit gaande dat op 1 juli het aantal personen dat aan een dienst mag
deelnemen vergroot wordt kunnen we ook in de Centrum kerk meer personen toelaten.
Het maximum aantal personen wat rekening houdend met de 1,5 mtr norm aan een dienst
deel kan nemen is 50-60. (inclusief voorganger, organist, ambtsdragers)
De kerk zal worden heringericht om aan de 1,5mtr norm te voldoen, tevens zullen we
belijningen en procedures voor de toegang introduceren. Ter plekke wordt u daarover
geïnformeerd.
Om deel te nemen hanteren we dezelfde gezondheidseisen die de overheid ook stelt: bij
verschijnselen die op Corona kunnen duiden niet deelnemen tevens raden we kwetsbare
groepen af om deel te nemen aan de diensten. Om het aantal deelnemers op het toegestane
aantal te beperken zijn we genoodzaakt een toegangsprocedure in te voeren.
Voor deelname aan een dienst kunt u zich aanmelden bij het kerkelijk bureau, telefonisch of
per mail. Doe dit voor vrijdagmiddag 15.00 uur. Coen Helsdingen bericht u of u kunt
deelnemen. Kom daarom alleen na bevestiging van deelname aan de dienst. Helaas zijn we
hiertoe genoodzaakt om ons te houden aan de afspraken en te waken voor een ieders
gezondheid. De diensten blijven we uitzenden via Kerkomroep. De dienst wordt dan weer op
zondagochtend om 10.30 uur gehouden en opgenomen. Het abonnement met Kerkomroep
wordt uitgebreid zodat meer mensen de dienst life kunnen volgen. Na afloop van de dienst
blijft de uitzending op Kerkomroep staan zoals u gewend bent.
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

Ds. Benedikte Bos 25 jaar predikant
Op 14 mei 2020 was ds. Benedikte Bos 25 jaar predikant. Een groot deel van deze periode
was zij predikant in Bilthoven. Er is een mooi boeket bloemen naar Benedikte gegaan om
haar hiermee te feliciteren.
Benedikte we weten dat je graag op de hoogte blijft van wat er gebeurt in je oude gemeente
en je deze nieuwsbrief ook ontvangt en we willen je van harte feliciteren met je jubileum. We
kijken met plezier en dankbaarheid terug op de periode dat je bij ons was en wensen je alle
goeds toe in Ouderkerk a/d Amstel.
Als u zelf ook een leuke kaart, of brief wilt sturen: Het adres is Hogerlustlaan 29,
1191 CK Ouderkerk a/d/ Amstel.
2/4

Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK

Omzien naar elkaar
Heeft u behoefte aan contact met één van de pastoraal medewerkers, ouderlingen of
predikanten of wilt u een ander gemeentelid spreken, neem dan contact op met Coen
Helsdingen van het kerkelijk bureau en hij zal u helpen. Tel. Nr. 030 228 28 66;
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
Van de Commissie Inspireren
Hebt u hem gezien, de lezing over Bonhoeffer op de
kerkomroep? En hebt u de Zoomdiscussie ook gevolgd? Het
viel ons niet tegen. Het is natuurlijk anders dan wanneer we
echt bij elkaar zitten, het vergt wat meer concentratie en
discipline. Maar gaandeweg ontstond toch een echt gesprek
Geloof en vrijheid
over Bonhoeffer en de Bekennende Kirche, de politieke
motieven van Bonhoeffer en zijn verwanten, Bonhoeffers theologie, zijn geloof en de
praktische uitwerking daarvan. Er waren negen deelnemers en nog eens elf mensen volgden
de discussie op de kerkomroep. We zijn benieuwd naar uw ervaringen: is het gelukt om de
discussie te volgen zoals u gepland had (hetzij meedoen via Zoom, hetzij meekijken op de
kerkomroep) wat vond u inhoudelijk van de discussie, is deze manier van bij elkaar komen
voor herhaling vatbaar? De lezing is nog terug te kijken op de kerkomroep en de
PowerPointpresentatie staat nog op de website van De Ark. De Zoom-discussie is binnenkort
ook terug te zien op de kerkomroep, daar moet nog even een redactieslag overheen
(leermomentje: let op wanneer we online zijn). Laat ons vooral weten wat u ervan vindt!
Bonhoeffer 1906 - 1945

Doe mee en maak een kijkdoos voor Pinksteren!
Wie is er begonnen aan de Pinsterkijkdoos? Kinderen en ook volwassenen? Elke week maken
we iets dat in onze kijkdoos gezet wordt en in de filmpjes van de kinderkerk vertel ik wat dat
is en waarom. We hopen dat we er in de Pinksterdienst een paar kunnen laten zien. Je kunt
de kijkdoos altijd brengen bij dominee Marjolein (Prins Hendriklaan 43 in Bilthoven) of
bel/mail haar even om iets anders af te spreken. Door het coronavirus is de kerk namelijk
veel minder open. domineecevaal@gmail.com / 030-6336151 . In de Pinksterdienst zal de
afsluiting van dit project plaatsvinden.
“Zoom” koffie drinken na de dienst
Mist u het ook zo, het koffie drinken na de dienst? Op zondag 24 mei willen we een proef
doen om elkaar te spreken via Zoom. We willen starten om 11.30 uur en stoppen na 40
minuten. Om deel te nemen dient u een smartphone, tablet, pc of computer te hebben met
microfoon en camera. Via https://zoom.us/ is de toegang te downloaden.
Als u mee wilt doen geef u dan voor 21 mei op via gemeentenieuws@pgbilthoven.nl . U
krijgt dan voor zondag 24 mei een link en paswoord om mee te doen met Zoom. Als het voor
u allemaal nieuw is en u hulp nodig heeft of vooraf wilt uitproberen of het lukt, geef dat
even aan in uw e-mail.
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Ter inspiratie
Afgelopen week vond eindelijk weer een kerkenraadsvergadering plaats. Het moderamen
had in deze coronatijd al wel online vergaderd maar de
kerkenraad nog niet. Wat was het fijn om elkaar te zien en
te spreken. Om ook te merken: het werk van God gaat
door, juist ook nu! Je merkt dat we aan elkaar gegeven
zijn om de gemeente nu te leiden en dienen, de naam van
Jezus hoog te houden en in Zijn naam mensen nabij te
zijn. Iemand zei ook: " ik ben eindeloos dankbaar voor de
online-diensten." Dat is prachtig. En tegelijk merken we dat de online-diensten geen 1-op-1
vervanging van onze gewone kerkdiensten zijn. Je mist echt het contact met elkaar. Elkaar
ontmoeten.
Het lied 'Ga met God en Hij zal met je zijn' zong ik bij tijd en wijle in de kerk. Daar zit een
regeltje in : "....tot wij weer elkaar ontmoeten, in Zijn naam elkaar begroeten..." Dat zong ik
altijd met in mijn hoofd: tot volgende week allemaal! Dan zien we elkaar weer. Nu krijgt dit
zinnetje een diepere laag: want je weet niet wanneer we elkaar weer gaan zien. Eind juni,
hopen we. Maar dan zien we nog lang niet iedereen! In het Engels klinkt dit nog veel sterker
door in het lied. Daar is de titel namelijk al: God be with you till we meet again. De schrijver
heeft dit lied gemaakt om elkaar als christenen te groeten. Het Engelse 'goodbye' draagt ook
deze betekenis in zich: dat is een samensmelting van God be with you. Het werd ook wel
eens afgekort met God b.w.y. en dan komt het goodbye er bijna al om de hoek kijken.
Wat mooi om met deze betekenis het lied te zingen: Ga met God, God be with you! Totdat
wij elkaar ontmoeten, in Zijn naam elkaar begroeten.
Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink
1. God be with you till we meet again,
By His counsels guide, uphold you,
With His sheep securely fold you,
God be with you till we meet again.

2. God be with you till we meet again,
’Neath His wings securely hide you,
Daily manna still provide you,
God be with you till we meet again.

3. God be with you till we meet again,
When life’s perils thick confound you,
Put His arms unfailing round you,
God be with you till we meet again.

4. God be with you till we meet again,
Keep love’s banner floating o’er you,
Smite death’s threat’ning wave before you,
God be with you till we meet again.
Jeremiah E. Rankin

Hartelijke groet,
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad
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