
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 5 juni 2020 
 
 
 
Broeders en zusters van de Centrumkerk,  
 
 
 
Na al het mooie maar ook zeer droge weer regent het een aantal dagen volop. De natuur 
haalt even opgelucht adem en de planten in de tuin hebben weer te drinken. In deze 
nieuwsbrief leest u over de tuin bij de Julianaschool, kijken we terug naar de vlucht van de 
duiven op Pinksterzondag en kijken we vooruit naar de startzondag  in Coronatijd. 
 
 
Het Julianabosje 
De Julianschool heeft op 
het schoolplein een 
voedselbosje aangeplant. 
Het is een duurzaam 
stadsbos en tegelijk 
leerzaam voor de 
kinderen. De tuin vraagt licht onderhoud zoals onkruid wieden, watergeven e.d. Het idee is 
om dit onderhoud te laten doen door de kinderen (een uurtje per dag), die dan begeleid 
worden door een ouder iemand uit ons dorp. Zo kwam ook de vraag bij ons of er 
gemeenteleden zijn die het leuk vinden om mee te helpen aan deze stadstuin. De school wil 
graag een rooster maken zodat u, als u mee gaat doen, wisselend aan de beurt bent. Ook dat 
is een mooie samenwerking van kerk en school. Heeft u interesse geef u dan op via 
gemeentenieuws@pgbilthoven.nl  of  ellaprins@julianaschoolbilthoven.nl 
 
De kerkdienst beluisteren zonder internetverbinding? 
Binnenkort worden de kerkdiensten weer op Zondag gehouden en dan zullen ze ook weer live 
uitgezonden worden via de Kerkomroep. Heeft u geen internetverbinding, dan bestaat toch de 
mogelijkheid om de diensten te beluisteren. Dat kan via een speciaal kastje: de KerkWebRadio. 
Dit kastje maakt gebruik van de telefoonverbinding om het geluid van de kerkdienst weer te geven. 
De bediening is erg eenvoudig. Wilt u gebruik maken van een dergelijk kastje, dan kunt u contact 
opnemen met Dirk Verburg (030 – 2285700 of 06 519 44880). De abonnementskosten bedragen 
ongeveer € 130 per jaar. Als dat bezwaarlijk is dan kan de diaconie mogelijk bijspringen 
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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 nieuwsbrieven 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. Helaas wordt er nog niet gezongen in de 
dienst, het blijft voorlopig bij twee voorzangers  die in een aparte ruimte staan of de zang 
wordt vooraf opgenomen en gebeamd tijdens de dienst. 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.  
 

Het loopt nog niet storm met de aanmeldingen. Bent u gezond, wees dan niet te bescheiden 
en meldt u gerust aan. En als u nu net nummer 31 bent dan staat u boven aan de lijst voor 
de week erop. Wees welkom! 
 
Startzondag 
We zijn al voorzichtig begonnen om vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen. 
Het is allemaal nog wat onbekend maar we willen wel plannen gaan maken voor de 
startzondag. Die staat gepland op zondag 13 september.  
Vind je het leuk om  mee te denken over de dienst en over het programma na de dienst? 
Meld je dan even aan door binnen 1 week te replyen op dit bericht via 
gemeentenieuws@pgbilthoven.nl . Dan kunnen we voor de zomervakantie een eerste 
(zoom)brainstorm houden. Het programma zal uiteraard anders moeten dan anders ivm 
corona. Maar er zijn vast leuke ideeën te bedenken. 

   Groeten van Harold en Marjolein 
 
Extra aandacht voor de Collectes in de Corona tijd. 
Sinds weken houden we geen diensten in onze kerken maar kunnen we (gelukkig) de 
diensten volgen en zo samenkomen via de kerkomroep. Deze andere wijze van samenkomen 
heeft ook consequenties voor de wijze waarop wij collecteren voor de diaconie en de 
plaatselijke gemeente. We merken dat de opbrengsten achterblijven bij de begroting en 
daarom willen we nogmaals uw aandacht vragen voor de wijze waarop u uw giften kunt 
doen. Het geld is nodig voor de diaconale doelen en het beheer van de kerkelijke 



Gemeentenieuws 
 
 
 

 3/4 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

organisatie. 
We ontvangen graag uw bijdragen aan de collectes graag op de onderstaande 
bankrekeningen: 
• Diaconie: NL93INGB0000380817 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven 
• College van Kerkrentmeesters: NL21RABO0373716427 t.n.v. CvK PGB inzake collectes. 
 
Ook nu we weer met de kerkdiensten gaan beginnen zullen we, ter voorkoming van corona 
besmetting, voorlopig niet collecteren in de diensten van de Centrumkerk en de Ark. 
 
We blijven dus, ook in de nabije toekomst, uw collecte bijdragen graag ontvangen op 
bovengenoemde bankrekeningen. Mogen we op uw bijdrage blijven rekenen? 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!  Namens de Diaconie en het College van kerkrentmeesters 
 
“Zoom” koffie drinken na de dienst 
 

Al 2 zondagen heb ik met plezier het Zoom koffiedrinken als host 
opgestart. In het begin zie je de deelnemers één voor één 
binnenkomen. Iedereen zegt elkaar gedag en na een poosje druk ik 
op een knop en vormen er automatisch groepjes van 6 mensen. Dat 
praat wat gemakkelijker en als host kan ik bij elk groepje even 
buurten. Ik merk aan de gesprekken dat we blij zijn om elkaar te 
spreken en van elkaar te horen hoe het gaat. Aan het einde komen 
we weer even bij elkaar en zwaaien we elkaar uit. Ook zondag 7 juni 
starten we weer om 11.30 uur en stoppen na 40 minuten. U bent 
van harte uitgenodigd om mee te doen, er is geen beperking op het 

aantal deelnemers. Probeer het eens uit.       Groet Wim de Kruijf 
 
Als u mee wilt doen geef u dan uiterlijk 6 juni voor 13.00 uur op via 
gemeentenieuws@pgbilthoven.nl .  
U krijgt dan voor zondag 7 juni een link en paswoord om mee te doen met Zoom. Iedereen is 
welkom! 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.  
Omdat het voor velen nieuw is komt er komende week een extra e-mail met een uitgebreide 
uitleg over Zoom gebruik.  
  
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  
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Ook de kerk heeft de Geest nodig 
Hebt u die duif gezien? Na de oecumenische 
Pinksterdienst lieten we drie duiven los. 
Helemaal aan het einde van de online-dienst 
kunt u dat zien. Maar in plaats van dat ze alle 
drie netjes hemelwaarts vlogen, dook er 
eentje zo terug de kerk in! We lachten er 
hartelijk om.  

“Het blijft nu wel lang Pinksteren!” zei 
iemand. Een ander zei: “Toch mooi dat net de 
Rooms-katholieke duif terug de Protestantse 

kerk in vloog. Alsof we een beetje van die katholieke Geest nodig hebben.” Ik zat er later nog aan 
terug te denken. Natuurlijk heeft de kerk ook de Geest nodig! Zij is zelf ontvanger van Gods heilige 
Geest. Zij kan geen kracht van Jezus uitdelen zonder Zijn Geest. En daarom vond ik deze gebeurtenis 
ook wel even confronterend. We denken toch niet dat zij Gods Geest op zak hebben en zo kunnen 
uitdelen aan de wereld? We gaan toch niet op eigen kracht de wijde wereld in? Het is juist altijd weer 
eerst afhankelijk zijn van God. Aan Zijn voeten zitten. Daarom bidden we ook altijd vóórdat we uit de 
Bijbel lezen in de kerk. Dat vind ik wel eens een saai gebed, eerlijk gezegd. Elke zondag wéér bidden 
om de inspiratie van de Heilige Geest – wat eentonig. Maar zonder Hem/Haar kunnen wij niks doen. 
Deze terugvliegende duif zette mij daar weer bij stil. Woorden uit Galaten 3:3 kwamen boven: "Bent 
u werkelijk zo dwaas weer op eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest?"   

Die duif had het goed begrepen: ook de kerk heeft de Geest nodig.                  

[De duif is alweer gevangen en terug bij zijn baasje. Maar hij had van mij best een plekje in de 
Centrumkerk mogen krijgen "#$%].        Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink. 
 

1. Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
onder haar de chaos van de eerste dag; 
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het woord totdat zij baren mag. 
 

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
 

4. Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 

Liedboek - Lied 701 Vertaling: Joke Ribbers 
(oorspronkelijke Engelse tekst:  
John. L. Bell en Graham Maule) 

 
 
 
 
Hartelijke groet, 
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad 
 


