
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 10 juli 2020 
 
 
 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
 
Na een heerlijke fietstocht van 11 dagen neem ik het stokje, met dank aan Paulien Homan, 
weer over. Fietsend door Nederland, België en Duitsland hebben Marieke en ik genoten van 
de natuur, die zich niets lijkt aan te trekken van corona. De korenaren en vele soorten 
groenten groeien welig, de rozen bloeien, een ree steekt over vlak voor onze fietsen. Fris en 
energiek komen we weer thuis. En dat is goed want er staan alweer diverse kerkelijke 
afspraken in de agenda voor de korte en langere termijn, u leest er meer over in deze 
nieuwsbrief.                      Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
Zondag 5 juli  
Op zondag 5 juli mochten voor het eerst in deze nieuwe tijd weer meer mensen in de kerk. 
Ook de kinderkerk ging weer van start. Ca. 45 volwassenen en kinderen waren aanwezig en 
men was blij om er weer te zijn en elkaar te zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 12 juli 
Zondag 12 juli is er een Kerk en schooldienst. Ook hier 
zijn weer 58 mensen welkom na vooraf aangemeld te 
zijn. De liederen, ook die van de kindercantorij, zijn 
vooraf opgenomen. Na afloop van de dienst kunnen alle 
kinderen een speurtocht door Bilthoven lopen van +/-30 
minuten. Meer info op www.pgbilthoven.nl .  
 
 Ivm coronamaatregelen graag even aanmelden, uiterlijk vrijdag 15.00uur via kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl . 

Na afloop van de dienst kun je een speurtocht door Bilthoven lopen van +/-30minuten. Meer info op www.pgbilthoven.nl.   
 

  

Thema: In goede grond 

Kerk en schooldienst 12 juli 2020 
             10.30uur Centrumkerk 
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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. 
De diensten zullen voor onbepaalde tijd gehouden worden met in aanwezigheid max. 58 
gemeenteleden. Voor deelname aan een dienst kunt u zich aanmelden bij het kerkelijk 
bureau, telefonisch of per mail, kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl. 
Doe dit voor donderdagmiddag 15.00 uur. Coen Helsdingen of Lummy Blömer berichten u of 
u kunt deelnemen. Kom daarom alleen na bevestiging van deelname aan de dienst. De 
diensten 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.  
 
Zang en acclamatie in de dienst 
Vanaf zondag 19 juli zullen de liederen niet meer vooraf worden opgenomen, doch zullen 2 
zangers op het podium op veilige afstand zingen. De gemeenteleden in de kerk zingen niet 
mee, omdat dat risico nog te groot is. 
Wel is in het moderamen afgesproken dat de gemeente vanaf 19 juli zachtjes mee mag doen 
met het uitspreken van bemoediging en groet en met het bidden van het Onze Vader. Dit is 
ook in lijn met de richtlijnen van PKN. 
 
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: NL93 INGB 0000 3808 17  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven 
• Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente 

Bilthoven – actierekening  
 
De bijdragen worden verdeeld onder de in dit collecterooster genoemde doelen. 
Collecterooster 
• 12 juli Diaconie + Kerk  
• 19 juli Kwartaalcollecte ZWO + Kerk  
• 26 juli Diaconie + Kerk 
 
Startzondag 
De startzondag staat gepland op zondag 13 september. Een werkgroepje is gestart met de 
voorbereiding, u leest er in een latere nieuwsbrief meer over. 
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Gemeenteavond en gemeentemiddag 
In het kerkenraadsweekend in februari heeft de kerkenraad een aanzet gegeven voor het 
nieuwe beleidsplan met als speerpunten voor de komende jaren: 
- De centrumfunctie van onze gemeente - Verstaanbaarheid - Jeugd, jongeren en gezin - 
Het was de bedoeling om daar met elkaar in mei een gemeenteavond over te houden. Deze 
kon echter niet doorgaan. We plannen nu een gemeenteavond op 21 september en een 
gemeentemiddag op 23 september en nodigen u daarvoor van harte uit. Op beide dagen 
wordt hetzelfde besproken. De bijeenkomsten worden gehouden in de kerkzaal. Zet het al 
vast in uw agenda. Eind augustus wordt u verder geïnformeerd. 
 
NBG podcast 
Wilt u ontdekken wat de Bijbel voor uw leven te zeggen heeft? 
Dan is de NBG podcast voor u. Luister mee met de NBG 
podcast Dagvers. Elke dag een nieuw vers. Te beluisteren via Spotify, Google Podcasts of 
Apple Podcasts. Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt al 200 jaar de Bijbel dichtbij. 
Dat doet het NBG voor mensen nu en voor volgende generaties, in Nederland en wereldwijd, 
met traditionele en moderne vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant 
vindt in zijn of haar leven. 
 
“Zoom” koffie drinken na de dienst 
 

Ook zondag 12 juli starten we weer om 12.00 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. Iedereen is welkom! 
U hoeft zich niet meer apart op te geven. In de e-mail die u heeft ontvangen met de knop 
voor deze nieuwsbrief staat de link en het paswoord.  
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.  
  
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  
 
Afgelasting uitvaart Jan van Hilten 
Wegens omstandigheden kan de uitvaartdienst van Jan van Hilten die gepland was op 
zaterdag 11 juli in de Centrumkerk niet doorgaan. In besloten kring zal hij die dag begraven 
worden op Den en Rust. De familie wil in het najaar een herdenkingsdienst organiseren 
waarin we ons gemeentelid Jan van Hilten op een waardige wijze kunnen gedenken. 

            Ds. Harold Oechies 
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Een mens, geen heilige 
Bij het voorbereiden van een uitvaartdienst met de familie bekruipt mij soms wel eens het 
gevoel dat ik met een ‘’heilige’’ te maken heb. Natuurlijk vertel je als kinderen het liefst dat 
je een geweldige vader/moeder hebt gehad. Alleen de werkelijkheid is vaak minder 
eenduidig. Ieder mens hoe goed ook, heeft zijn schaduwkanten. Zijn hebbelijkheden en 
onhebbelijkheden, haar mogelijkheden en onmogelijkheden. Als ik dan vraag: hebben we 
hier soms met een heilige te maken, schiet de familie vaak in de lach. ‘’Nou u moest eens 
weten’’ en dan volgt een verhaal over die andere, nog niet besproken, kant van vader of 
moeder. Alle gedachten en gevoelens die rouwenden met zich meedragen vragen erom voor 
Gods aangezicht benoemd te worden, ook de negatieve en verboden gedachten en 
gevoelens. Wat iedereen van binnen wel weet en voelt maar niet wordt uitgesproken werkt 
beklemmend in plaats van bevrijdend.  
Dichter Huub Oosterhuis schreef hierover een gedicht dat met de muziek van Antoine 
Oomen in ons Liedboek als lied 962 terecht gekomen is.  
 

Wat ik gewild heb 
wat ik gedaan heb 
wat mij gedaan werd 
wat ik misdaan heb 
wat ongezegd bleef 
wat onverzoend bleef 
wat niet gekend werd 
wat ongebruikt bleef 

al het beschamende 
neem het van mij. 
En dat ik dit was 
en geen ander – 
dit overschot van 
stof van de aarde: 
dit was mijn liefde. 
Hier ben ik. 

 
Ik vind het heel bijzondere woorden. Het laat zien dat ieder mens op een unieke manier zijn 
eigen weg in het leven gaat. En dat er daarin dingen goed gaan, maar ook fout. Dat er daarin 
vreugde is, en reden tot dankbaarheid, maar ook pijn en ook onrecht misschien. Dat er 
daarin dingen af worden gemaakt, maar dat er ook dingen onvoltooid, misschien wel 
onverzoend blijven. Niet elk leven eindigt afgerond, dikwijls zijn er rafels. Ik merk dat dit 
bevrijdend werkt, het geeft je de ruimte om voluit mens te kunnen en durven zijn voor Gods 
aangezicht. Het kan blijkbaar niet anders dan zo. En het hoeft ook niet anders dan zo. Zo 
mens zijn en geen heilige.         Ds. Harold Oechies 
 
 
 
 
Hartelijke groet, 
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad 
 


