
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

Bilthoven, 21 augustus 2020 
 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
 
In Friesland zit ik deze nieuwsbrief te schrijven, na veel warmte waait er nu een heerlijk 
frisse wind…..  
Komende zondag gaat onze eigen predikant, Harold Oechies, terug van vakantie weer voor 
Jullie, kinderen, hebben nog een week vakantie. Geniet er nog van!! 
Hebt u een bericht voor de nieuwsbrief, dan kunt u dat sturen naar 
gemeentenieuws@pgbilthoven.nl                                       Een hartelijke groet, Paulien Homan 
 
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. 

 

Diensten in de Centrumkerk. 
De diensten worden gehouden met in aanwezigheid max. 58 gemeenteleden. Twee zangers 
zingen op het podium. De gemeenteleden in de kerk zingen niet mee, doch doen zachtjes 
mee met de acclamatie. 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 bericht u of u kunt deelnemen. De diensten 
blijven we uitzenden via Kerkomroep.  
 
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. 
 
Collecteopbrengsten 16 juni t/m 16 augustus 
In deze periode zijn binnengekomen: Voor de diaconie: €2373, voor de vakantietasjes €530 
(totaal bedrag voor deze actie was €915) en voor de plaatselijke kerk €1587. 
De diaconie bedragen worden verdeeld over de doelen die per week worden afgekondigd. 
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Collecterooster 

• 23 aug  Diaconie + Kerk  

• 30 aug  Diaconie + Kerk 

• 06 sept Collecte Werelddiaconaat (Kerk in actie)  

• 13 sept (Startzondag), Collecte Jeugdwerk in de eigen gemeente  
 
Startzondag..., een oproep 
De commissie die de startzondag van 13 september aan het voorbereiden is heeft 2 
partytenten nodig voor die zondag. 
Hebt u een partytent en mogen wij die lenen.., dan graag een berichtje naar Wim Zaal 030-
2291351 of wim.zaal@live.nl Bij voorbaat dank! 

Startzondag / Gemeenteavond en gemeentemiddag De startzondag staat gepland op 
zondag 13 september. De gemeenteavond en gemeentemiddag staan gepland op 21 
september of op 23 september.  

“Zoom” koffiedrinken na de dienst 
Komende zondag gaan we weer Zoom koffiedrinken om 12.00 uur en stoppen na 40 
minuten. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. 
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.  
  
Van onze predikanten… 
 
Opdat wij niet vergeten. . . 
 
Door de uitbraak van de corona epidemie is de viering van 75 jaar bevrijding op de 
achtergrond geraakt. Vieringen met publiek, zoals die van de gezamenlijke kerken van 
Bilthoven op 15 maart jongstleden, moesten worden afgelast. Wat wel plaatsvond gebeurde 
in klein gezelschap, maar was daardoor niet minder indrukwekkend. Wie herinnert zich niet 
de woorden van koning Willem Alexander over zijn overgrootmoeder koningin Wilhelmina 
op de vrijwel lege Dam in Amsterdam op 4 mei. Of de heel persoonlijke toespraak van 
minister-president Rutte bij de herdenking van de bevrijding van toenmalig Nederland Indië 
afgelopen zaterdag in Den Haag. Hij vertelde daarin hoe het Indië verleden van zijn vader 
doorgewerkt heeft in zijn eigen leven. Hoe het hem gevormd en in zekere zin ook misvormd 
heeft. Een getuigenis dat laat zien dat de gevolgen van de oorlog niet stoppen bij de 
generatie die haar heeft meegemaakt maar doorwerkt in de tweede ja zelfs de derde 
generatie. Het meest indrukwekkend van al die bijeenkomsten vind ik altijd weer de stilte na 
het blazen van de Last Post. Over wat er dan in je omgaat schreef Alexander Veerman een 
gebed dat ik u hieronder graag meegeef. Opdat wij niet vergeten en het verleden zich niet 
blijft herhalen in het heden en de toekomst. . . 
Ds. Harold Oechies 
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Gebed op  4 mei 
 
God van vrede, 
De stilte resoneert in onze oren 
De stilte van gedenken 
De stilte van het gemis 
De stilte van de pijn, het verdriet 
De stilte om het onbegrijpelijke 
waartoe we als mensen in staat zijn 
De stilte om de ongelofelijke moed van gewone mensen 
die hun leven hebben opgeofferd om anderen de vrijheid te schenken 
  
God, Licht in onze ogen, 
We zoeken woorden om te spreken 
En we danken U dat we in vrijheid 
onze doden uit de Tweede Wereldoorlog kunnen gedenken 
Onze vrijheid staat steeds op het spel 
Vanwege brandhaarden aan onze grenzen 
Vanwege angst, verbittering en eigenbelang in onszelf 
Geef dat wij vrijheid op waarde blijven schatten 
Het offer van vrijheid gedenken 
En steeds bereid zijn om onze vrijheid te delen 
  
God van ons leven 
We bidden U om de slachtoffers, en hun nabestaanden, 
van de Jodenvervolging, van de Holocaust 
Voor de Joden 
Voor de zigeuners en Roma 
Voor de mensen met een verstandelijke beperking 
Voor de homoseksuelen 
Voor allen die er niet mochten zijn in het Derde Rijk 
Voor allen die geen mens mochten zijn 
Vergeef ons waar wij door nalatigheid, door weg te kijken 
een instrument van het kwaad bleken te zijn 
En we bidden U om moed en kracht om in onze tijd te strijden tegen racisme 
  
God van recht en gerechtigheid 
We bidden U om alle slachtoffers en hun nabestaanden die zich ingezet hebben 
voor de strijd tegen de overheersers, 
hier in Europa, in voormalig Nederlands-Indië, waar dan ook in de wereld 
Voor de militairen 
Voor de verzetsmensen, mannen en vrouwen 
Voor de burgers die ingezet werden voor bepaalde taken 
We bidden U of we hun nalatenschap hoog in ons vaandel mogen houden 
En als wij deze mensen voor uw aangezicht gedenken, 
Bidden we U ook voor al die militairen 
die zich waar dan ook in onze wereld zich inzetten voor vredesmissies, 
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en soms met hun eigen leven de prijs betalen. 
We bidden U voor alle mensen 
die zich inzetten voor de strijd voor recht en gerechtigheid. 
We bidden U om moed en kracht dat wij ook zelf 
strijders voor gerechtigheid mogen zijn. 
  
God van ontferming 
We bidden U voor de burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog 
En we bidden U voor alle burgers die op drift zijn door oorlogen 
We bidden U voor vluchtelingen en ontheemden 
Dat wij met uw ontferming naar onze naasten mogen kijken 
Dat wij onze vrijheid en vrede durven delen 
Dat wij uw vrijheid waard mogen zijn 
Amen 
 
 
Hartelijke groet, Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad 
 
 


