
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 29 mei 2020 
 
 
 
Broeders en zusters van de Centrumkerk,  
 
 
 
Zondag wordt het Pinksteren: we vieren het feest van de Geest. Moge God u behoeden, mag 
de Geest u bemoedigen, nieuwe wegen wijzen. In deze nieuwsbrief “praten” we u weer  bij 
over onze gemeente en leest u over een nieuwe weg die we in deze Coronatijd zijn gegaan 
met “Zoom koffiedrinken”. 
 
Actie Vakantietas ZWO 
Het voorjaar is altijd de meest actieve tijd voor de ZWO, vooral de 40-dagen vòòr Pasen. Nu 
kwam er plotseling een eind aan onze acties. Gelukkig is er nog veel geld binnengekomen 
voor de projecten van Kerk in Actie en daar zijn we u dankbaar voor. Ook konden er nog 
Paasgroeten verstuurd worden omdat Tjitske Maarsingh naar de mensen toe is gegaan om 
handtekeningen voor op de kaarten te verzamelen. Het is inmiddels bijna zomer en vorig 
jaar hebben wij voor het eerst meegedaan aan de Actie Vakantietas. En nu het probleem van 
vakantie voor kinderen nog veel nijpender is, willen we graag dit jaar weer meedoen. 
Nog even alles op een rijtje; Vakantietas is een initiatief van Kerk in Actie. Zij leveren de 
tasjes. Dit jaar zijn dat Fair Trade tasjes gemaakt in Sri Lanka. Wij vullen als kerk een aantal 
tasjes. De voedselbank heeft een lijst gemaakt met daarop precies leeftijden en aantallen 
jongens en meisjes die voor een tasje in aanmerking komen. Met de Maria Christinakerk in 
Den Dolder hebben we al een verdeling gemaakt. Wij vullen 40 tasjes voor kinderen in de 
lagere schoolleeftijd (4 t/m 11 jaar). Half juli worden de tasjes door ons naar de voedselbank 
gebracht. Wat kunt u doen? Misschien hebt u speelgoed voor in de tasjes? Dat kunt u dan 
afgeven tot 15 juni bij; Tjitske Maarsingh; Waterhoenlaan 24; 0302284248 of bij 
Ankie Verburg ; 2e Brandenburgerweg 13; 0302285700. Graag even van tevoren bellen. 
Vanaf half juni is het ook mogelijk om een tasje op te halen en zelf te vullen. 
Of wilt u liever geld geven waar wij speelgoed van kunnen kopen om in de tasjes te doen.  
Graag op rekening van de diaconie NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. DIAKONIE PROT GEM 
BILTHOVEN. Onder vermelding van ‘Actie Vakantietas’. Juist nu gunnen we deze kinderen  
een verrassing voor in de vakantie! 
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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. 

 
Voorzichtige herstart Diensten in de Centrum Kerk. 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat 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 bezoekers bij wijze van proef te starten.  Lees voor herinrichting 
kerk en procedure a.u.b. nieuwsbrief nummer 9. 
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. De diensten 
blijven we uitzenden via Kerkomroep.  
 
Jaarrekening 2019 van de Protestantse Gemeente Bilthoven. 
De jaarrekening van onze gemeente over 2019 is opgesteld en door de Centrale Kerkenraad 
goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven vorig jaar zijn ongeveer even groot. Het financieel 
resultaat van onze gemeente als geheel was daardoor nagenoeg neutraal. Bij wijkgemeente 
Centrumkerk was er een klein tekort, bij wijkgemeente De Ark een klein overschot. Er was 
een positief resultaat op het belegd vermogen.  
Uit de jaarrekening blijkt dat de bijdragen aan levend geld in 2019 zijn gedaald. Daarentegen 
is de verhuur vorig jaar goed geweest, wat tot extra inkomsten heeft geleid. Wel zijn er 
hogere kosten omdat we nu afschrijven op de klokkenstoel. Ook is er vorig jaar veel 
onderhoud gedaan aan de pastorie aan de Prins Hendriklaan en het wijkgebouw de 
Magneet. Vorig jaar was het een bijzonder jaar doordat er twee vacatures waren. De 
vacature bij de Centrumkerk werd ingevuld door ds. Cevaal. Bij wijkgemeente De Ark 
ontstond juist een vacature door het vertrek van ds. De Koeijer. 
Als college van kerkvoogden maken we ons wel zorgen over het effect van de corona-crisis 
op de financiële positie van onze gemeente. We kunnen niet uitsluiten dat er een negatief 
effect is op de inkomsten uit verhuur en collectes maar ook op het belegd vermogen. We 
hopen dat u als gemeentelid ook in 2020 wilt blijven bijdragen. 
De dank van het College van Kerkrentmeesters en de Centrale kerkenraad gaat uit naar Arjan 
Soede (als penningmeester) en Coen Helsdingen (als administrateur) voor het voeren van de 
administratie en het vele werk dat zij in het opstellen van de jaarrekening hebben gestoken. 
Tevens dankt het College van kerkrentmeesters de leden van de kascommissie, Andre 
Kronenburg en Wim Lieve, voor hun gedetailleerde controle en hun rapport met 
bevindingen en positieve eindconclusie. Het College van Kerkrentmeesters had graag een 
korte toelichting op de jaarrekening over 2019 willen geven op een gemeenteavond. Door 
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de corona-crisis is dit helaas niet mogelijk. De rekening ligt vanaf heden ter inzage op het 
kerkelijk bureau. Mocht u behoefte hebben aan nadere toelichting dan kunt u Jan Homan, 
voorzitter, of Arjan Soede, penningmeester benaderen. Bij het kerkelijk bureau (030-
2282866) kunt u hun telefoonnummer opvragen. 
Namens het College van Kerkrentmeesters,          Jan Homan, voorzitter 
 
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 
 
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  
 
Bijbel vertaald in vijftig nieuwe talen 
Zo’n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het eerst de Bijbel in 
hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de vijftig talen waarin de 
Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd.  In zes van de bovengenoemde vijftig talen – 
gesproken in onder meer Mali en Myanmar – is de complete Bijbel nu voor het eerst 
beschikbaar. Maar … in circa 4.000 van de 7.359 talen in de wereld is nog geen enkel 
Bijbelgedeelte vertaald. Het NBG en de USB-partners (United Bible Societies) werken aan 
een ambitieus programma om in 2038 vele honderden vertalingen af te hebben. 
 
“Zoom” koffie drinken na de dienst 
Op zondag 24 mei heb ik deelgenomen aan het “Zoom“ koffiedrinken na de dienst.  Naar 
aanleiding van het stukje in het gemeentenieuws nummer 10 had ik mij aangemeld. Zoom is 
een programma waarmee je (naast heel veel andere dingen) kunt beeldbellen. Naast mij 
waren er nog 12 deelnemers. Het begin van het gesprek is altijd wat “lacherig” het is voor 
mensen nieuw, het lukt…wat leuk… Na een kleine 10 minuten zijn we door de moderator 
geheel willekeurig in 2 groepen gesplitst. In de kleinere groep is het plezieriger met elkaar te 
praten en komt iedereen ook aan bod. In onze groep hebben we allen verslag gedaan hoe 
het met ons is. Dat heb ikzelf als heel fijn ervaren, zowel het verslag doen als het luisteren 
naar de ander. De tijd vloog echter om waardoor er aan het gesprek ook weer een einde 
kwam. Zeker voor herhaling vatbaar. Hulde aan de initiatiefnemers.      Roland Schneider 
 

Ook pinksterzondag 31 mei starten we weer 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 
uiterlijk 30 mei  voor 13.00 uur op via gemeentenieuws@pgbilthoven.nl . U krijgt dan voor 
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zondag 31 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. Iedereen is welkom! 
  
Vruchtbare stilte. . .         ds. Harold Oechies 
In deze coronatijden is het predikantswerk behoorlijk verandert. Het menselijk contact is 
stukken minder. Van aangezicht tot aangezicht is vervangen door de telefoon of de camera 
in de kerk. Vooral bij de opnames van de diensten mis ik de kerkgangers. Normaal gesproken 
kan ik aan hun gezichten zien hoe mijn woorden overkomen, nu ontbreekt dat en kijk ik 
afwisselend naar beide camera’s ver weg achterin de kerkzaal. Reacties komen nu later in de 
week via de mail en niet meer bij het handen schudden bij de deur of het koffiedrinken na 
afloop. Het huisbezoek is vervangen door de telefoon en ook daar ontbreek het visuele 
contact. Wel heb ik gemerkt dat een ‘’telefonisch huisbezoek’’ zijn eigen dynamiek heeft. 
Het lijkt wel meer ontspannen, er zijn immers geen (dwingende) ogen die je aankijken. Je 
neemt haast vanzelf meer tijd om na te denken en stiltes duren langer. De behoefte om die 
stilte te vullen met woorden is ook een stuk minder. Sommige telefoongesprekken duren 
een paar minuten, je wisselt informatie uit en hoort hoe het gaat. Op zich prima. Soms merk 
je dat er behoefte is aan meer. Je gaat met elkaar de diepte in en de stiltes geven je de 
ruimte om de woorden tot je door te laten dringen en goed te luisteren naar wat er achter 
kan zitten. Zo’n stilte er gewoon te laten zijn helpt de ander vaak ook om op een ander spoor 
te komen. Er gebeurt echt iets in die stilte, ze is vruchtbaar. Wat precies blijft verborgen.   
In de Bijbel kun je lezen dat je in de stilte God kunt vinden. De profeet Elia ontmoet Hem 
niet in donder en bliksem maar in het zachte suizen van de stilte. Van Jezus wordt verteld 
dat hij  vaak een stille plek zoekt om zijn hemelse vader te spreken. In de gebedsdiensten 
van Taizé neemt de stilte een belangrijke plaats in. Ook onze kerkdienst kent een tweetal 
stilte momenten. Aan het begin om alles wat je bezighoud af te schudden en je open te 
stellen voor God. Na dank en voorbede is er een stil gebed om je eigen gedachten, gebeden 
en gevoelens met God te delen. In ons Liedboek kwam ik een lied tegen over de stilte. Ik 
kende het nog niet maar het past ook heel goed in deze tijd van Pinksteren.  
Lied 691: De Geest van God waait als een wind 
 

3. In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel.  

 
 
 
 
 
 
Tekst: Marijke de Bruijne 

 
 
Hartelijke groet en gezegende Pinksterdagen toegewenst, 
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad 
 


