
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 17 juli 2020 
 
 
 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
 
Vandaag breekt voor veel kinderen en hun ouders de vakantie aan. We gaan de zomer en de 
vrijheid tegemoet. Dit jaar wel met alle voorzichtigheid die daar in deze tijd bij hoort. En als 
je naar het buitenland gaat, dan zitten er dit jaar in je koffer ook monddoekjes. Ook in onze 
gemeente wordt het de komende weken stiller. Ik zie dat ook het aantal berichten voor de 
nieuwsbrief slinkt, dat is niet erg want dan is er extra ruimte voor het bericht dat u eigenlijk 
wel wilde sturen, maar nog niet heeft gedaan. Stuur het gerust op, de nieuwsbrief maken we 
samen.                Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
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. De gemeente mag nu ook zachtjes meedoen met het 
uitspreken van bemoediging en groet en met het bidden van het Onze Vader. Dit is ook in 
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lijn met de richtlijnen van PKN. De gemeente gaat weer staan in de dienst bij de 
intochtspsalm en bij het slotlied en de zegen. 
 
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 
• 19 juli Kwartaalcollecte ZWO + Kerk  
• 26 juli Diaconie + Kerk 
•    2 aug Diaconie + Kerk  
•    9 aug 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. 
 
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. 
 
“Zoom” koffie drinken na de dienst 
 

Ook zondag 19 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 
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Helsdingen van het kerkelijk bureau en hij zal u helpen. Tel. Nr. 030 228 28 66; 
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl  
 
Ik ben bij je, zegt God 
Afgelopen woensdagochtend werden de leerlingen van groep 8 uitgezwaaid. Hun 
basisschoolperiode liep ten einde. Wat een grote stap is het voor hen om naar een nieuwe 
school te gaan! En als zij dit nog niet zo voelen, dan zeker hun ouders wel. Een grote 
overgang naar een onbekende wereld. Alle kinderen uit groep 8 zaten in de kerk voor de 
laatste woorden van hun juf. Laatste woorden voor hen van directeur Ella Prins. En ook een 
woordje van mij als dominee. Ik vertelde over de ark van Noach: Noach stapte in de boot en 
ging op reis. Onderweg leerde hij een boel over samenwerken, verantwoordelijkheid, 
zichzelf, en de wereld. Net zoals je in 8 jaar schooltijd deze dingen leert. En dan botst de 
boot op droge grond en moet hij de grote stap zetten naar een nieuwe wereld. Zou hij er zin 
in hebben? Vast wel! Het ruikt immers groen, fris en veelbelovend. Maar ergens zat vast ook 
wel zo’n kriebel: wat staat me eigenlijk te wachten? De duif was al voor hem uitgegaan. Die 
gaf hem vertrouwen. En als steun in de rug vertelde God over de regenboog. Als je je alleen 
voelt in die grote wereld en vertrouwen mist, denk dan aan Mijn trouw, zegt God. Als je de 
gronden onder je voeten kwijt bent, kijk dan omhoog: Ik ben bij je, zegt God. Als je je zwart 
voelt of wit, kijk dan naar al Mijn kleuren, zegt God. Als je de weg kwijt raakt, kom dan terug 
bij Mij, ik blijf je trouw.  
Met die belofte kan groep 8 verder een grote stap zetten. Maar voor onze kleine stapjes kan 
het zomaar hoopvol zijn om ook naar deze woorden van God te luisteren.  

 
Een goede zomervakantie gewenst, voor een ieder die thuis blijft, in eigen land nieuwe 
horizonten ontdekt, of toch de grens oversteekt en een andere cultuur inademt. Voor een 
ieder: blijf gezond, wees voorzichtig en houd moed!            Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink 
 
 
 
 
Hartelijke groet, 
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad 


