GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK

Bilthoven, 4 september 2020
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen
Buiten is het af en toe al herfstachtig aan het worden….
Het is inmiddels al september en dus binnenkort de startzondag, de start voor het komende
seizoen met daarin weer velerlei activiteiten. Rekening houdend met corona zullen zowel
startzondag als winteractiviteiten anders dan gewend plaats vinden.
Verderop vindt u het programma van de startzondag.
Komende week komt het Gemeentenieuws weer van Wim de Kruijf.
Hebt u een bericht voor de nieuwsbrief, dan kunt u dat sturen naar
gemeentenieuws@pgbilthoven.nl
Een hartelijke groet, Paulien Homan
Dagkapel
Vanaf 31 augustus is de dagkapel weer open tijdens de openingstijden van het
kerkelijk bureau. 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 en YouTube.
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.
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Collecterooster
• 06 sept Collecte Werelddiaconaat (Kerk in actie)
• 13 sept (Startzondag), Collecte Jeugdwerk in de eigen gemeente
• 20 september Collecte Zending (Wereldwijd-Versterk de kerk) (Kerk in actie)
• 27 september Diaconie + Collecte Vredeswerk (PKN)
Startzondag 13 september: het goede leven
Ondanks de coronacrisis gaan we als kerkelijke gemeente gewoon weer een nieuw seizoen
in. We hebben als voorbereidingscommissie het thema van onze landelijke kerk gekozen:
Het goede leven. Aan de hand van het verhaal van de rijke jongeling uit Lucas 18 gaan we
kijken hoe dat goede leven er in coronatijden uit kan zien. Na afloop van de dienst is er
koffiedrinken en vervolgens een keuzeprogramma (ook voor mensen die thuis naar de dienst
hebben gekeken). U kunt ervoor kiezen in de kerkzaal samen te komen of een fietstocht te
maken naar de tuin van een gemeentelid. Thema is: wat inspireert jou voor het goede leven?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voorwerp, een (bijbel)tekst, kunst etc. Aan de hand
hiervan gaan we in gesprek met elkaar. Daarna gebruiken we de lunch en rond 13.30 uur
sluiten we af. Voor de kinderen van de kinderkerk en voor die van de jeugdkapel is er een
apart programma. Graag willen we weten wie waar aan meedoet. In de komende
gemeentebrieven en in de kerk vindt u een keuzeformulier met meer informatie. Vult u dit in
en stuur het via de mail naar onze koster Coen Helsdingen of geef het af na de kerkdienst.
De kerkdienst en het programma daarna hebben we coronaproof gemaakt.
De voorbereidingscommissie: Wim Brands, Els Soede, Wim Zaal en beide predikanten
P.S. Het aanmeldingsformulier vindt u onderaan deze mail of op de website.

Gemeenteavond en gemeentemiddag De gemeenteavond en gemeentemiddag staan
gepland op 21 september of op 23 september.
Rock Solid

-vrijdag 2 oktober; Rock Solid start met een filmavond in de kerk! Tieners krijgen nog een
uitnodiging. Het is van 19.00-20.30uur in de Kelder. Voor groep 7/8 en 1e / 2e klas.
-We zoeken nog iemand die als leiding mee wil doen. Dus heb je zin om tieners een mooie
avond te bieden met gezelligheid, vrolijkheid, vriendschap en verdieping, laat het dan even
weten aan Marjolein (domineecevaal@gmail.com). Je werkt met een gezellig team en kanten-klaar programma van Youth for Christ. De avonden zijn elke twee weken en jij verzorgt
eens per maand een avond. Rock Solid is een belangrijke plek voor tieners binnen onze
geloofsgemeenschap. Ze ontdekken hier wat geloven kan betekenen en verkennen hun
eigen vragen. Misschien denk je: dit kan ik echt niet, of ik durf het niet, kom dan gewoon een
keertje kijken en dan kun je daarna een keuze maken. Meer informatie via Marjolein!
“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.
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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…
In Bursfelde (Duitsland) staat een groot kerkgebouw. Wij liepen door de zware deuren het
koele halletje binnen en wisten niet of we links of rechtsaf moesten. Aan beide kanten was
namelijk een prachtige kerkzaal gebouwd! In het jaar 1093 de westkant en in 1135 de
oostkant. In 1180 kwamen er nog torens bij. Het wordt een klooster, maar later wordt de
westvleugel van het klooster een landhuis. Het klooster wordt geseculariseerd in 1672 maar
in 1828 krijgen ze wel weer een abt. Er wordt verbouwd, gerestaureerd, geschilderd enz.
Kortom, er wordt enorm gerommeld aan de bestemmingen en invullingen van de
gebouwen.
Anno 2020 rommelen we ook aan de kerk. We moeten wel: opeens moet er veel online, de
kerkdiensten gaan anders, het gebouw moet anders gebruikt worden. Maar een kerk in
Bursfelde doorstaat de tijd door zich aan te passen en flexibel te zijn. Alles heeft het gebouw
meegemaakt: stormen, hervormingen, rampen, oorlogen, epidemieën, ruzies, scheuringen.
En het staat er nog. En het is in gebruik. God gaat Zijn gang door de geschiedenis en houdt
mensen vast, op allerlei manieren. Het verwondert mij hoe creatief én trouw God is!

Foto van het schip van de westkerk.
Foto van het schip van de oostkerk.
Door de deur achter de kaarsen zijn de kerken via een gang met elkaar verbonden.

Hartelijke groet, Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad
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