
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 12 juni 2020 
 
 
 
Broeders en zusters van de Centrumkerk,  
 
 
 
Zondag ziet u hopelijk voor de laatste keer de dienst zonder kerkgangers. Voorzichtig mogen 
we weer van start. U leest over de voorbereidingen die zijn getroffen. Veel activiteiten en 
vergaderingen gaan echter nog online. Stap voor stap gaan we vooruit naar normaal met 
inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen. Blijf gezond en houd hoop! 
 
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. 
Zondag 21 juni is de eerste kerkdienst met gemeenteleden. Het is een kerkdienst die in het 
teken staat van weer voorzichtig beginnen. We zullen dan ook niet zingen met elkaar want 
zoals u wellicht heeft gelezen, draagt het zingen een groot besmettingsgevaar. De liederen 
worden van tevoren gezongen en opgenomen, en zijn tijdens de dienst te horen. Ook het 
Onze Vader zal op deze manier gezongen te horen zijn en er zijn geen acclamaties. De 
kerkdienst zal ongeveer 40minuten duren. Er zal in de dienst geen collecterondgang zijn, ook 
niet bij de uitgang. De collectes blijven voorlopig nog online. De kerkzaal is ingericht voor 1,5 
meter bezoekers en er zijn stoelen afgezet met lint zodat u niet per ongeluk toch naast 
elkaar komt te zitten. Dat ziet er erg ongezellig uit helaas. Maar we hopen dat het eenmaal 
binnen wat went. Er staat desinfectiemiddel klaar bij de ingang. Koster Coen Helsdingen zal 
bij de voordeur de route aangeven.  
 
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 
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blijven we uitzenden via Kerkomroep. De Protestantse Kerk Nederland wijst op het advies 
van de overheid voor deelname aan activiteiten en geeft het advies aan mensen die 70 jaar 
of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen om zelf te beslissen of zij aan de 
kerkdienst willen deelnemen.  
 
Kinderkerk weer van start 
Op zondag 5 juli zal er kinderkerk zijn tijdens de kerkdienst. Ook is er oppasdienst aanwezig 
voor kinderen van 0-4jaar. We hopen dat gezinnen elkaar deze zondag weer kunnen 
ontmoeten in de kerk en dat de kinderen een goed moment hebben in de Kelder rondom 
Gods woord. Ouders, geef je even op via het kerkelijk bureau voor deze kerkdienst en 
vermeld even of/hoeveel kinderen je meeneemt. Graag tot dan!      ds. Marjolein Cevaal 
 
Extra aandacht voor de Collectes in de Corona tijd. 
Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven en ontvangen graag uw 
bijdragen aan de collectes op onderstaande bankrekeningen: 
• Diaconie: NL93INGB0000380817 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven 
• College van Kerkrentmeesters: NL21RABO0373716427 t.n.v. CvK PGB inzake collectes. 
 
Ds. Rineke van Ginkel terug in Nederland. 
ds. Rineke van Ginkel sinds 7 juni jl. als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente 
Vreeland. Rineke en haar man waren lid van de Protestantse Gemeente Bilthoven. Zij is in 
2017 door Kerk in Actie uitgezonden naar Zuid Afrika waar zij meehielp aan de toerusting 
van gemeenten en voorgangers.  
 
Wereldvluchtelingendag 
Zaterdag 20 juni is het wereldvluchtelingendag. Kerk in actie vraag ons om op deze dag 
zelfgebakken cake, taart of koekjes te delen met vluchtelingen of migranten  in buurt. 
U kunt ook met contact op nemen met Jenneke Zaal tel. nr. 030- 2291351, dan zal zij voor 
bezorging  zorgen is samenwerking met vluchtelingen werk. 
 
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 
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“Zoom” koffie drinken na de dienst 
 

Afgelopen zondag kwamen al meer mensen op de ”zoom” koffie. Nadat iedereen elkaar 
gedag heeft gezegd en even heeft gezwaaid werden er 3 “tafels” gemaakt waar men rustig 
met elkaar kon praten en van elkaar horen hoe het gaat. Aan het einde kwamen we weer 
even bij elkaar en zwaaiden we elkaar uit. Ook zondag 14 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. 
Dirk Verburg heeft een handleiding gemaakt waar u stap voor stap kunt lezen hoe u Zoom 
kunt installeren. In de e-mail die u ontvangt staat een extra knop “ Handleiding Zoom”. 
Als u mee wilt doen geef u dan uiterlijk 13 juni voor 13.00 uur op via 
gemeentenieuws@pgbilthoven.nl .  
U krijgt dan voor zondag 14 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.  
  
Elkaar ontmoeten in de tuin 
Matty Vroom heeft een grote achtertuin en wil die open stellen voor mensen die elkaar in de 
buitenlucht willen ontmoeten en daar zelf geen of te weinig ruimte voor hebben. Zij zal dan 
b.v. 4 stoelen klaar zetten. Er wordt geen catering verzorgd. Als gemeenteleden hier gebruik 
van willen maken dan kunnen ze Matty bellen op nr. 030-2251675 en een plekje regelen.  
 
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  
 
Reminder vakantietasjes 
U kunt nog speelgoed inleveren tot 5 juli. Vakantietas is een initiatief van Kerk in Actie. Zij 
leveren de tasjes. De voedselbank heeft een lijst gemaakt met daarop leeftijden en aantallen 
jongens en meisjes die voor een tasje in aanmerking komen. Wij vullen als kerk 40 tasjes 
voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Half juli worden de tasjes door ons naar de voedselbank 
gebracht. Misschien heeft u speelgoed voor in de tasjes? Dat kunt u dan afgeven tot 5 juli bij 
- Tjitske Maarsingh; Waterhoenlaan 24;  0302284248 vos-maarsingh1@kpnplanet.nl      
- Ankie Verburg; 2e Brandenburgerweg 13; 0302285700 ankie.verburg@kpnmail.nl  
Graag even van tevoren bellen of mailen. (Wij kunnen ook spullen bij u op komen halen) 
Het is ook mogelijk om een tasje op te halen en zelf te vullen. Mailt u dan naar Ankie die de 
tasjes komende week ontvangt. Of wilt u liever geld geven waar wij speelgoed van kunnen 
kopen om in de tasjes te doen. Graag op rekening 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!    De commissie ZWO 
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Compassie  
Compassie is een relatief nieuw woord. Het wil zoveel zeggen als mededogen hebben met 
een ander, je naaste. Maar het is meer dan tot tranen toe geraakt zijn of emotioneel 
bewogen worden. Compassie betekent medelijden gepaard aan het verlangen om te helpen 
dingen te veranderen. Ware compassie beweegt ons om dingen te doen. Volgens de 
Amerikaanse schrijfster en theologe Karen Armstrong behoort compassie tot het hart van 
het Christelijk geloof. De bijbel staat er vol van. Het Oude Testament roept op tot 
mededogen met ‘’de wees, de weduwe en de vreemdeling’’. Immers het volk Israël was zelf 
vreemdeling in Egypte. In het Nieuwe Testament ademt Jezus compassie. ‘’Behandel 
anderen zoals jezelf behandeld wilt worden’’, klinkt het uit zijn mond. Ja, Jezus roept zelfs op 
tot het liefhebben van je vijanden. De Leidse predikant Ad Alblas liet zich inspireren door 
Karen Armstrong en schreef de compassie belofte. In deze tijden van crisis en onzekerheid 
het overwegen zeker waard.                                                    Ds. Harold Oechies 
 
 

COMPASSIE-BELOFTE 
Ik beloof naar beste kunnen de ander te behandelen 

zoals ik zelf behandeld wil worden 
Ik beloof naar beste kunnen mededogen tot de kern 

van mijn denken en handelen te maken 
Ik beloof elke interpretatie van mijn geloof die aanzet 

tot geweld, haat en minachting af te wijzen 
Ik beloof correcte en respectvolle informatie te verschaffen 

over andere tradities, meningen en mensen 
Ik beloof positieve waardering van culturele en religieuze 

verscheidenheid te stimuleren 
Ik beloof bij te dragen aan compassie en mededogen 

voor het leed en onrecht van alle mensen, 
ook voor hen die wij als onze vijanden zien. 

 
ontleend aan het Charter for Compassion 

 
 
 
 
 
Hartelijke groet, 
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad 
 


