
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 18 september 2020 
 
 
 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
 
Wat was het zondag een inspirerende start van het nieuwe seiszoen! Een mooie kerkdienst, 
kerkgangers verdeeld over de kerk, Julianaschool en thuis voor de buis, samen koffiedrinken 
buiten voor de kerk en een sprankelijk vervolgprogramma bij de kinderen, bij Rock Solid, in 
de kerk en in de tuinen. Grote dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Zo zie je dat 
we ook in deze tijd met onze beroepskrachten en veel vrijwilligers tot heel wat in staat zijn. 
Graag nodig ik u dan ook uit voor de gemeenteavond op maandag of gemeentemiddag op 
woensdag a.s. om mee te denken, mee te praten en mee te werken aan onze bruisende 
gemeente.                                   Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
Gemeenteavond en gemeentemiddag 
Om zo veel mogelijk gemeenteleden de kans te geven om aanwezig te zijn houden we zowel 
een gemeenteavond als een gemeentemiddag. Beide keren hebben we hetzelfde 
programma. Na een meditatief moment krijgt u een toelichting op het beleidsplan en uitleg 
over de speerpunten voor onze gemeente. (zie ook kerkblad september) Te weten: 
1. Jeugd en gezinnen 
2. Verstaanbaarheid en zichtbaarheid 
3. Centrumfunctie 
Bij elk van deze speerpunten zijn in het kerkenraadsweekend in februari 2020 voorbeelden 
genoemd. Op 3 tafels (op elke tafel één speerpunt) liggen deze voorbeelden en aan u wordt 
gevraagd om één van deze speerpunten te kiezen en samen met anderen te zeggen wat u 
ervan vindt en of u nog aanvullende ideeën hebt. Bij iedere groep komt een gespreksleider, 
die e.e.a. samenvat en plenair terugkoppelt aan alle aanwezigen. De punten worden 
meegenomen naar de kerkenraad, later dit jaar. Dan worden de definitieve keuzes gemaakt 
die aan u  worden teruggekoppeld en dan kunnen werkgroepen worden opgestart. 
Gemeenteavond 21 september start 19.30 uur, einde om 21.30 uur. 
Gemeentemiddag 23 september start 14.00 uur, einde om 16.00 uur. 
Geef u zo snel mogelijk op via gemeentenieuws@pgbilthoven.nl, geef aan: avond of middag 
en geef aan over welk van de speerpunten u wilt meepraten, geef daarbij 1e keus en 2e keus 
op. Kom en bouw mee aan onze gemeente, u bent van harte uitgenodigd.  
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Dagkapel 
De dagkapel is open van maandag tot en met donderdag op tijden dat het kerkelijk 
bureau open is. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een 
kaarsje aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM.  

 
Rock Solid 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
• 20 sept Collecte Zending (Wereldwijd – Versterk de Kerk) (Kerk in actie) 
• 27 sept Diaconie + Collecte Vredeswerk (PKN)  
• 04 okt Israël-zondag: Collecte Kerk en Israël (PKN) 
 
“Zoom” koffie drinken na de dienst 
Zondag 20 september starten we weer om 12.00 uur en stoppen na 40 minuten. U bent van 
harte uitgenodigd om mee te doen. Iedereen is welkom! In de e-mail die u heeft ontvangen 
met de knop voor deze nieuwsbrief staat de link en het paswoord.  
 
Afscheid en bevestiging 27 september 
Op deze laatste zondag van september nemen we afscheid van de diakenen Erik Jan Booij en  
Suzanne Heeger. Ook het uitgestelde afscheid van ouderling Joost Kieviet staat op het 
programma. Vele jaren hebben zij verantwoordelijkheid genomen voor onze gemeente. 
Daar willen we hen als gemeente deze zondag voor danken. Naast deze kerkenraadsleden 
bedanken we ook de pastoraal medewerkers Theo Mebius en Annette Houwen voor hun 
vaak jarenlange inzet. Blij zijn we dat we drie nieuwe kerkenraadsleden mogen bevestigen. 
Jeugdouderling Ellen Bransen en de diakenen Han Schoonhoven en Annette Houwen. We 
hopen er binnen alle coronabeperkingen een feestelijke dienst van te maken!  

  Ds. Harold Oechies 
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Evaluatie van de procedure voor de toegang voor kerkgangers in de centrumkerk. 
Wij hebben sinds eind juni onze diensten weer hervat waar veel andere kerkelijke 
gemeenten dit niet hebben aangedurfd. Het weer bij elkaar komen in onze kerk gaat, kijk 
naar de huidige besmettingsgevallen, gepaard met hoge gezondheid risico’s. Door gegeven 
voorschriften te volgen denkt de kerkenraad dat het risico van besmetting geminimaliseerd 
kan worden. Wij als kerkenraad hanteren strikt de landelijke RIVM regels. En de adviezen 
van PKN. Daartoe geven de koster (Coen Helsdingen) en de dienstdoende diaken bij komst 
en vertrek aanwijzingen die door de kerkgangers nauwgezet opgevolgd moeten worden. 
 
Gerecapituleerd zijn onze regels: 
- bij verkoudheid of andere klachten, niet komen 
- opgave bij het kerkelijk bureau wanneer iemand de dienst van zondag wil bijwonen, 

telefonisch of per mail, kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl  (donderdag voor 12.00 uur)  
- 1.5 mtr afstand houden (altijd!) Bij komst, verblijf en vertrek 
- handen desinfecteren bij binnenkomst 
- aanwijzingen afwachten en strikt volgen 
- we hebben twee voorzangers, wij zingen niet, we spreken zacht de acclamaties mee 
- we drinken, als het weer het toelaat, koffie op het kerkplein (op 1,5 mtr) 
 
Toegangsregels: 
• Aantallen: maximaal kunnen wij 58 mensen toelaten in de kerk plus 6 staf leden. Voor 

kleinere bijeenkomsten kunnen maximaal 11 mensen in de Serre en 4 in de consistorie. 
• Voor alle bijeenkomsten stellen wij verplicht de presentie op een lijst vast te leggen 

zodat bij een voorkomende besmetting snel kan worden achterhaald wie in contact is 
geweest met een patiënt. Voor de kerkdiensten houdt Coen dit via de opgave reeds bij. 

      Deze lijsten worden door Coen op het kerkelijk bureau twee weken bewaard. 
 
Toiletbezoek: Om aan de richtlijnen te voldoen kan er maar 1 toilet tegelijk gebruikt worden. 
Beperk het toiletgebruik zo veel mogelijk en ga vooraf thuis naar het toilet. Als u toch 
gebruik maakt van het toilet, was dan uw handen goed en ontsmet ook de deurkrukken. 
Ontsmettingsmiddel en doekjes zijn aanwezig. 
 
Toegangscriteria voor de eredienst: 
Iedereen is van harte uitgenodigd om zich bij Coen op te geven voor deelname aan de 
dienst. Mocht het toegestane aantal overschreden worden, dan zal Coen op basis van de 
volgende criteria de beschikbare plaatsen toewijzen: 
- een incidentele bezoeker gaat voor op een vaste bezoeker (iedereen moet immers de kans 
hebben om eens deel te nemen) 
- we proberen onze beschikbare zitplaatsen te vergroten door een “overloop locatie” te 
organiseren, ook hiervoor zal gaan gelden dat de incidentele bezoeker primair in de kerkzaal 
een plek zal worden toegewezen en de vaste bezoeker een plaats in de “overloop” locatie 
krijgt. Laten we in ons gemeentezijn ook Corona proberen er onder te krijgen, dat lukt alleen 
samen! 
 
Omzien naar elkaar 
Heeft u behoefte aan contact met één van de pastoraal medewerkers, ouderlingen of 
predikanten, 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  
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Pastoraal 
De heer en mevrouw van ’t Hoff -  ter Schegget zijn tijdelijk verhuisd van de Sperwerlaan 35 
(Kopertuin) naar Zorgvilla Steinenburgh, Utrechtseweg 370 in De Bilt. We wensen hen daar 
een goede tijd toe.           Ds. Harold Oechies 
 
‘’Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk’’ 
Deze meer dan 2500 jaar oude uitspraak is afkomstig uit het Bijbelboek Spreuken (29:18). 
Zoals meer Bijbelse uitspraken is hij als zegswijze in onze taal terechtgekomen. Ze wil zoveel 
zeggen als dat wij mensen iets nodig hebben om naar uit te kijken, een doel om aan te 
werken en naar toe te leven. Hebben we zo’n toekomstvisioen niet dan vervallen we tot 
ieder voor zich en ligt de zinloosheid op de loer. Ons geloof biedt ons zo’n visioen, dat in de 
schoot der toekomst verborgen ligt. Namelijk het koninkrijk van der hemelen waar we iedere 
zondag om bidden (Uw koninkrijk kome) met de woorden van het Onze Vader. Dat 
koninkrijk, die wereld van vrede en gerechtigheid waar we zo naar uitkijken, motiveert ons 
om daar in het hier en nu al iets van zichtbaar te maken.   
Zeker in moeilijke tijden geeft het hebben van zo’n visioen perspectief, hoop en richting. Als 
wereld, land en kerk leven we nu in zulke tijden. De dreiging van Corona zweeft als een 
zwaard van Damocles boven onze hoofden, zeker nu de besmettingscijfers weer oplopen. 
Komt er een tweede golf en moeten we weer in lockdown? Dominee Gert Landman, 
emeritus predikant van De Bilt, schreef het lied ‘’Straks weer bijeen’’.  Een hoopvol 
toekomstperspectief waar we ons als kerk in deze onzekere tijden aan vast kunnen houden. 
Vast niet toevallig gebruikte hij hiervoor de melodie van een lied van de Engelse zangeres 
Vera Lynn, ‘’We’ll meet again’’. Zij zong dit lied tijdens de Tweede Wereld Oorlog om 
geallieerde soldaten overzee moed in te spreken met als boodschap: na alle strijd en 
gevaren zul je je geliefden weer terugzien. Als kerkleden verlangen we er naar om elkaar 
straks in alle vrijheid weer te ontmoeten. Laten we ons aan dat toekomstvisioen vasthouden 
in deze moeilijke tijden, zodat we de moed en elkaar niet verliezen.  

  Ds. Harold Oechies 
 

Straks bijeen 
Straks bijeen, als de dreiging voorbij is. 
Straks bijeen, het verdriet van de baan. 
Weer bijeen, zonder afstand te houden, 
 

En we steunen elkaar en beloven, 
na het leed dat we hebben doorstaan, 
dat wij zien wat het nieuwe betekent 
en daar zinvol mee om zullen gaan. 

opgetogen: de morgen breekt aan. 
Samen zullen we danken en zingen. 
Samen breken we brood, delen wijn. 
Wij omhelzen elkaar weer met vrede: 
een gebaar dat bijzonder zal zijn. 
 

En ik hoop dat we zullen ervaren, 
In geloof dat de liefde ons leidt: 
Voor elkaar en voor moeder aarde 
goed te zorgen nu en altijd. 
 

Melodie: We’’ll meet again Tekst: Gert Landman 
 
 
Hartelijke groet, 
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad 
 


