GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK

Bilthoven, 9 oktober 2020

Beste Gemeenteleden, lieve kinderen
Het aantal besmettingen neemt flink toe en dwingt ons tot ingrijpende maatregelen. Terug
in aantal mensen in de kerk en het dragen van een mondkapje als u niet op uw plaats zit. Dit
geldt zowel op zondag als door de weeks, alleen zo houden we de mogelijkheid om open te
blijven als kerk. Wel is besloten om de Songs of Praise, gepland voor aanstaande zondag 11
oktober, niet door te laten gaan. Komende tijd werken we verder aan het beleidsplan en we
zijn verheugd dat velen van u positief gereageerd hebben op ons verzoek om de enquête in
te vullen. We merken dat de verbondenheid in onze gemeente groot is en zijn daar dankbaar
voor. Laten we blijven omzien naar elkaar. Ik wens u een goede week. Blijf gezond!
Hartelijke groet Wim de Kruijf
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.
“Zoom” koffie drinken na de dienst
Zondag 11 oktober 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.
Extra aandacht voor de Collectes in de Corona tijd.
Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven en ontvangen:
• 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
• 11 okt Kwartaalcollecte ZWO + Kerk
• 18 okt Werelddiaconaat (Kerk in actie) Wereldvoedseldag
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Aanpassingen Toegangsbeleid Centrumkerk i.v.m. ontwikkelingen in de Corona epidemie
Het aantal besmettingen in heel Nederland loopt sterk op. In de regio de Bilt/Bilthoven is
sprake van een nog negatiever beeld. Het kabinet heeft naar aanleiding van de landelijke
ontwikkelingen een aantal maatregelen afgekondigd op basis waarvan de `Kerkenraad zich
genoodzaakt heeft gezien de toegangsregels aan te passen.
Door de wijzigingen wordt de waarde van het kunnen volgen van de diensten via
kerkomroep / YouTube nog groter.
Onderstaand vindt U de nieuwe regels opgesomd:
1. Het totaal aantal deelnemers aan kerkdiensten is m.i.v. zondag 11 oktober a.s., tot nader
orde, vastgesteld op 30 personen.
2. Wij volgen het dwingend advies van de overheid met betrekking tot de mondkapjes,
dat betekent dat iedereen dwingend geadviseerd wordt, bij beweging in de kerk een
mondkapje te dragen. Dat betekent: u begeeft zich naar uw zitplaats of naar de uitgang,
dan draagt u een mondkapje. De koster en diaken van dienst dragen bij het welkom
heten en plaats wijzen en bij het begeleiden van de kerkgangers naar buiten een
mondkapje. De ouderling van dienst en voorganger dragen bij het bewegen in de dienst
een mondkapje. Er zullen bij de ingang van de kerk mondkapjes ter beschikking liggen.
3. Er wordt ook m.i.v. zondag 11 oktober a.s., tot nader orde, geen koffie gedronken in of
voor de kerk.
4. De koster en diaken van dienst dragen vanaf a.s. zondag een oranje hes om hun rol nog
eens extra te onderschrijven.
5. Het vast reserveren door kerkgangers van een plaats om de eredienst bij te wonen is
m.i.v. zondag 17 oktober a.s. niet meer mogelijk, dit door het zeer geringe aantal
deelnemers aan de dienst. Het doel is om iedereen een gelijke kans te geven tot het
bijwonen van de dienst. Resumerend de reeds bestaande onveranderde regels:
1. Bij twijfel over de gezondheid niet komen.
2. De 1,5 meter is leidend.
3. Bij komst en vertrek handen sprayen.
4. Volg de instructies van de koster en diaken op.
5. Geen gebruik van toiletten en garderobe.
6. Wij zingen niet, alleen twee voorzangers zingen.
7. Wij doen zachtjes mee met de acclamatie.
8. 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.
Wij hopen door het geheel van maatregelen bij te dragen aan het tot stand brengen van de
stijging in het aantal besmettingen.
De kerkenraad
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Klimaatlezing in het kader van de Week van de Duurzaamheid, door dr. Wiebe Oost
Het is een joodse verwensing: "Dat je maar in een interessante tijd mag leven!".
Wel, met klimaatverandering en het coronavirus leven we nu in een wel héél interessante
tijd... Toen het eindelijk tot iedereen door begon te dringen dat het klimaat écht aan het
veranderen is (en dat dat niet leuk is!) sloeg het coronavirus toe en eist nu alle aandacht op
om tijdens deze pandemie de boel een beetje veilig en draaiende te houden. Hopelijk zijn we
in de loop van het komende jaar van de ergste coronabeperkingen af - maar de
klimaatverandering gaat gewoon door - en met grote gevolgen als we doorgaan zoals we
gewend zijn. Die gevolgen zal iedereen merken en daarom is het goed op de hoogte te zijn
van wat er nou echt aan de hand is met dat klimaat. Om u te informeren over wat de
klimaatverandering ons zoal brengen kan, houdt Wiebe Oost volgende week donderdag 15
oktober 20.00 uur een lezing in de Centrumkerk waarin hij u vertelt wat ons klimaat bepaalt,
wat het broeikaseffect is, hoe het werkt, waarom we het niet kunnen missen en wat de
gevolgen zijn nu het uit de hand dreigt te lopen. Als u de lezing in de kerk bij wilt wonen kunt
u zich telefonisch (06-20376730) of per e-mail (inspireren@pgbilthoven.nl) opgeven. Volgens
de huidige richtlijnen mogen er 30 mensen aanwezig zijn. De lezing is ook online te volgen
door in te loggen op de website www.pgbilthoven.nl.Ook op een later tijdstip is de lezing
daar beschikbaar. Tijdens de lezing is het ook mogelijk uw vragen en opmerkingen per mail
door te geven (inspireren@pgbilthoven.nl), Wiebe zal daar dan tijdens het discussiegedeelte
aandacht aan besteden. Zo hopen we binnen de beperkingen toch nog een gevoel van
verbondenheid met elkaar en met het onderwerp te creëren!
Tentoonstelling over "75 jaar vrijheid" in Centrumkerk
De fototentoonstelling over 75 jaar bevrijding in De Bilt zal op drie zaterdagen
te zien zijn in de Centrumkerk, namelijk op 10, 17 en 24 oktober, van 11-15
uur. Deze door de Historische Kring De Bilt samengestelde tentoonstelling
werd in het voorjaar uitgesteld. Om de tentoonstelling bij te wonen moet men
vrij zijn van klachten en zich tevoren opgeven bij de secretaris van de
Historische Kring voor een tijdslot: secretaris@historischekringdebilt.nl. Toegang is gratis. Op
deze manier kunnen we veilig deze interessante tentoonstelling presenteren in onze kerk.
Autodienst weer van start
Vanaf oktober kunt u weer een beroep doen op de autodienst. Wilt u op zondag naar de
kerk gebracht worden en na afloop weer terug? Belt u dan met John van Zijl,
tel.nr. 030-228 00 33. Vergeet u niet een mondkapje mee te nemen voor in de auto.
Oproep namens de Diaconie
Namens een inwoonster van Bilthoven, De Leijen, plaatsen wij hierbij een oproep voor
tijdelijk huishoudelijke hulp. In verband met gezondheidsproblemen ontvangt mevrouw via
WMO indicatie een PGBbudget. Door een administratief probleem met de Zorgverlener en
een nieuwe goedkeuring kan er voorlopig geen huishoudelijke hulp meer worden verleend.
Vraag: is er iemand die tijdelijke ondersteuning kan geven bij de meest noodzakelijk
huishoudelijke taken die voor haar te zwaar zijn. Denk aan met name stofzuigen,
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dweilen, hoog/laag-werkzaamheden (op een trap). Mevrouw is uiteraard bereid mondeling
een en ander nader toe te lichten.De contactgegevens kunt u opvragen bij de
Diaconie, diaconie@pgbilthoven.nl.
Alvast hartelijk dank!
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
Stel je toch eens voor. . .
Aan het begin van de coronaepidemie schreef de Noor Hans-Olav Moerk een lied om
mensen een hart onder de riem te steken. Toen was al duidelijk dat corona een grote ramp
zou worden waarvan niemand kon overzien hoe die zich verder zou ontwikkelen. Hans-Olav
werd bij het schrijven geïnspireerd door een verhaal over de ramp met de veerboot Estonia
in 1994. Toen het schip door een heftige storm midden in de nacht gekapseisd was klommen
twee overlevenden op de romp en vonden elkaar daar. Ze maakten de afspraak dat, als ze
beiden zouden overleven, ze elkaar een half jaar later zouden ontmoeten in een café in Oslo.
Daarna sprongen ze in het water en probeerden zichzelf in veiligheid te brengen. Zij
behoorden tot het handjevol overlevenden. 852 opvarenden gingen met het schip ten
onder. Een half jaar later, ontmoetten die twee elkaar inderdaad in dat bewuste café in Oslo.
Zij waren opgelucht dat ze de ramp overleefd hadden.
In zijn lied doet Hans Olav een gedachtenexperiment. Hij probeert zich voor te stellen hoe
het zou voelen als de coronaepidemie voorbij zou zijn. Hij verwacht dat hij zich dan net zo
opgelucht en blij zou voelen als die twee overlevenden van de Estonia toen ze elkaar in dat
café weer ontmoeten. In de bijbel komen we vaak dergelijke gedachtenexperimenten tegen.
Stel je toch eens voor hoe het zou zijn als jullie terugkeren naar Jeruzalem. Dat is de
boodschap van de profeten voor het volk Israël als zij uitgeblust als ballingen bij elkaar zitten
aan Babels stromen. Jeruzalem verwoest en geen toekomst meer. Stel je toch eens voor en
de Israëlieten vonden nieuwe moed door zich precies dat voor de geest te halen. Stel je toch
eens voor, zegt Jezus, tegen zijn angstige en twijfelende leerlingen, een nieuwe wereld
zonder pijn en angst, waarin oorlog en ziekte niet meer bestaan. Het koninkrijk der hemelen.
Stel je toch eens voor en de ogen van leerlingen begonnen te gloeien toen ze dit koninkrijk
voor zich zagen.
Stel je toch eens voor, zegt Hans Olav, in zijn lied tegen ons nu wij als kerk midden in de
storm van corona zitten en niet weten hoe nu verder. Stel je toch eens voor straks komen
we weer bij elkaar als de dreiging voorbij is, zonder afstand te hoeven houden. Samen zullen
we weer danken en zingen, samen zullen we breken het brood en delen de wijn. We mogen
elkaar weer groeten met vrede en beseffen hoe bijzonder dat is. We zullen ervaren in geloof
dat de liefde ons leidt en dat we goed zullen zorgen voor elkaar en Gods schepping nu en
voor altijd. Stel je dat toch eens voor en ons hart gaat sneller kloppen. Wat zullen we ons
dan opgelucht voelen!
Ds. Harold Oechies
(de complete tekst van het lied ‘Straks bijeen’ van Hans-Olav Moerk vind u in het
gemeentenieuws van 18 september. De vertaling is van Gert Landman.)
Hartelijke groet,
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad
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