
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 3 juli 2020 
 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
 
Komende zondag, 5 juli, zal de eerste dienst zijn waarbij weer meer gemeenteleden 
aanwezig kunnen zijn. Met inachtneming van de regels zal het om 55 kerkgangers gaan. 
De dienst is natuurlijk ook weer te volgen op Kerkomroep en via YouTube. 
Voor jullie, kinderen, staat er een leuke speurtocht op het programma…, kijk gauw verder…                          
Deze week komt de nieuwsbrief nog van mij, volgende week zal Wim weer de redacteur zijn.  
Hebt u een bericht voor de nieuwsbrief, dan kunt u dat sturen naar 
gemeentenieuws@pgbilthoven.nl                                       Een hartelijke groet, Paulien Homan 
 
Diensten in de Centrumkerk. 
Zondag 5 juli mogen we weer normaal naar de kerk, wel volgens de 1,5 mtr. richtlijn. Dat 
betekent dat er voor 55 gemeenteleden plaats is. We zullen nog niet zingen in de dienst, de 
liederen worden van tevoren gezongen en opgenomen. De kerkdienst zal ongeveer 40 
minuten duren. Er zal tijdens en na de dienst geen collecte zijn, de collectes blijven voorlopig 
nog online (zie verderop in de nieuwsbrief). Koster Coen Helsdingen zal u bij binnenkomst 
uw plaats wijzen en er staat desinfectiemiddel klaar bij de ingang. 
Voor het bijwonen van een dienst kunt u zich aanmelden bij het kerkelijk bureau of bij 
Lummy Blömer, telefonisch of per mail, graag voor vrijdagmiddag 15.00 uur. U krijgt bericht 
als u kunt komen. De diensten blijven we uitzenden via Kerkomroep/YouTube.  
 
Medewerker Kerkelijk Bureau 
Van 11-07-2020 tot 03-08-2020 is Coen Helsdingen met vakantie. Het Kerkelijk Bureau zal in 
deze periode dus niet ‘bemand’ zijn, wij vragen hiervoor uw begrip. 
Bij dringende zaken kunt u terecht bij 
Wim Zaal, tel. 06-13396759, of bij diens afwezigheid 
Jan Homan, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters tel. 06-52504207 
Voor opgave van het bijwonen van de kerkdiensten van zondag 12, 19, 26 juli en 2 augustus 
kunt u een mailbericht sturen naar onze scriba,  
Mevr. L. Blömer-Snijder, lblomer@hotmail.com.   Lukt t niet dan kunt u bellen: 06-33639193 
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Kinderkerk weer van start 
Zondag, 5 juli, zal er kinderkerk zijn tijdens de kerkdienst. Ook is er oppasdienst aanwezig 
voor kinderen van 0-4 jaar. 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: 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 
5   juli   Collecte Binnenlands Diaconaat (Kerk in actie)  
12 juli   Diaconie + Kerk  
19 juli   Kwartaalcollecte ZWO + Kerk  
26 juli.  Diaconie + Kerk 
 
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 het programma na de dienst? Meld je dan aan door 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 
i.v.m. corona. Maar er zijn vast leuke ideeën te bedenken.           Groeten Harold en Marjolein                                              
 
“Zoom” koffie drinken na de dienst 
Op zondag 5 juli gaan we weer Zoom koffiedrinken om 12.00 uur en stoppen na 40 minuten. 
U bent van harte uitgenodigd om mee te doen, het is er heel gezellig en 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 wachtwoord.  
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.  
 
Loop de speurtocht!!  
Op zondag 12 juli kun je na de kerkdienst een speurtocht lopen. De start is bij de kerk en als 
je in de kerkdienst geweest bent, krijg je een pakketje mee met wat eten en drinken. Dat 
loopt wat fijner hè. Je zoekt foto's in de omgeving van de kerk en door letters te zoeken raad 
je de oplossing van onze puzzel. Stuur je oplossing op naar kinderkerkbilthoven@gmail.com  
en ontvang een mooie prijs! De speurtocht is de hele zondag te lopen door de beschrijving te 
downloaden vanaf onze website: www.pgbilthoven.nl/centrumkerk. Inleveren van de 
oplossing kan ook de hele zondag maar uiterlijk tot 23.59uur! Doelgroep zijn kinderen van 0-
12 jaar. We hopen dat jullie het gezellig vinden om dit samen met je ouders en vriendjes te 
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doen: je wandelt ongeveer 30-40 minuten en je leert Bilthoven weer beter kennen. Alvast 
super veel plezier!  
Claran Lieve (jeugdouderling) en ds. Marjolein Cevaal.  
PS Vergeet niet om je aan te melden voor de kerkdienst: uiterlijk donderdag 15.00uur 
via kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl  
 

 
 
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  
 
Laatste reminder vakantietasjes 
U kunt dit weekend nog speelgoed inleveren of een bijdrage overmaken naar de diaconie 
o.v.v. Vakantietasjes. Vakantietas is een initiatief van Kerk in Actie. 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. Heeft u speelgoed voor in de tasjes? Dat kunt u afgeven tot 5 juli bij 
Tjitske Maarsingh; Waterhoenlaan 24;  0302284248 vos-maarsingh1@kpnplanet.nl      
Ankie Verburg; 2e Brandenburgerweg 13; 0302285700 ankie.verburg@kpnmail.nl  
          De commissie ZWO 
Live Meekijken kerkdiensten. 
Omdat de capaciteit van de Kerkomroep voor het “live” meekijken van kerkdiensten beperkt 
is, zenden we de diensten nu ook uit via YouTube. 
Wij willen u vragen om bij voorkeur YouTube te gebruiken. Als dat niet lukt, dan kunt u de 
Kerkomroep proberen. Om de dienst via YouTube te volgen kunt u het makkelijkst naar de 
website van de Centrumkerk gaan: https://www.pgbilthoven.nl/centrumkerk/ 
Op die pagina staan drie oranje knoppen: 
  

 
  
Kies voor YouTube de knop “Meekijken Livestream”. Dan komt u direct op “ons” kanaal op 
YouTube. Als er een dienst bezig is dan ziet u een klein plaatje daarvan met daaronder de 
aanduiding “Nu Live”. Als u klikt op dat plaatje, dan kunt u de dienst volgen. 
Zowel op YouTube als op de Kerkomroep kunt u de diensten ook na afloop nog steeds 
bekijken. Voor de kenners: ons kanaal heet Centrumkerk Bilthoven en u kunt zich daarop 
abonneren. Bij vragen: Dirk Verburg – 06 519 44 880 
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Van onze predikanten… 
God gaf ons aan elkaar  
De coronacrisis bracht vanaf maart veel mensen in het nauw: het sociale leven viel stil, en 
voor ouderen en hulpbehoevenden werd het moeilijker om hulp te ontvangen. Als 
samenleving kwamen we tot de ontdekking dat we kwetsbare mensen zijn en elkaar nodig 
hebben. Spontaan ontstonden allerlei initiatieven. Zo slecht bleek het nog niet gesteld met 
de gemeenschapszin van ons land. Om het met een recente bestseller te zeggen: ‘’De 
meeste mensen deugen (auteur: Kees Bregman)’’. Ook heel wat leden van onze kerk 
kwamen in actie voor hun medegeloofsgenoten en net zo goed voor hun buren en 
omgeving. Als leiding van onze gemeente dachten we daarin nog te moeten stimuleren maar 
het bleek dat dit eigenlijk vanzelf ging. De woorden van bijbelschrijver Prediker: ‘’Doe wat je 
hand te doen vindt’’, waren niet aan dovenmans oren gericht. Er werden boodschappen 
gedaan, er werd gemaild en gebeld, bemoedigende kaartjes in de bus gestopt, voor elkaar 
gebeden en naar het ziekenhuis gereden. Landelijke ontstond het platform # Niet alleen 
waarin kerken en lokale hulporganisaties hun krachten bundelden. Als bedankje voor alle 
vrijwilligers in Nederland is er nu het lied ‘’Niet alleen”. Ook hier in Bilthoven hebben we 
mensen laten merken dat ze niet alleen staan. God gaf ons aan elkaar en dat hebben we met 
elkaar uitgedragen. Daarom hieronder de tekst van het lied als dank voor uw inzet.                                                                                      
                                                                                                                                   Ds. Harold Oechies 
 
Niet alleen 
Ik beken vandaag dat ik kwetsbaar ben, 
als een veldbloem in de wei, 
die vandaag nog bloeit, stralend, 
zorgeloos, morgen door de wind verwaait. 
 
Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn, 
want zo heeft Hij ons gemaakt. 
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij, 
want Hij gaf ons aan elkaar. 
 
Ik geef je mijn handen die vangen en 
dragen. 
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder 
vragen. 
Al zijn we gescheiden door muren en 
ramen: 
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan. 
 
Als de bloem verwelkt, als het gras 
verdort, 
als de angst ons overmant, 
dan vertel ik jou, dan vertel jij mij: 
“We zijn veilig in Gods hand.” 
 

Ik geef je mijn handen die vangen en 
dragen. 
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder 
vragen. 
Al zijn we gescheiden door muren en 
ramen: 
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan. 
 
Je bent niet alleen. 
Ik loop met je mee. 
Dan ben je wel verdrietig, 
maar je bent niet meer alleen. 
 
En is het vandaag 
mijn beurt om sterk te zijn: 
morgen ben jij het misschien 
die mij op handen draagt. 
 
Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn, 
want zo heeft Hij ons gemaakt. 
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij, 
want Hij gaf ons aan elkaar. 
 
Tekst en muziek: Bas van Nienes 
(‘Mensenkinderen’) & Lydia van Maurik 

 
Hartelijke groet, Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad 


