
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 23 oktober 2020 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Vandaag ziet u een nieuwe lay-out voor deze nieuwsbrief. De 
Nieuwsbrief is altijd opgebouwd met activiteiten voor de komende week 
of komende weken en met steeds terugkerende berichten. Deze 
terugkerende berichten staan nu aan de rechterkant, aangevuld met de 
kerkdiensten van de eerstvolgende 2 zondagen. Zo ziet u sneller wat 
nieuw is. Ik hoor graag hoe deze vorm bevalt.  
                                                                             Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
 
Toegangsbeleid Centrumkerk i.v.m. ontwikkelingen in de Corona epidemie 
 
Onderstaand vindt U de regels opgesomd: 
• Het totaal aantal deelnemers aan 

kerkdiensten is 30 personen + staf 
• Kerkdiensten worden uitgezonden 

via kerkomroep / YouTube 
• Bij twijfel over de gezondheid niet 

komen 
• Bij komst en vertrek handen 

sprayen 
• De 1,5 meter is leidend • Volg de instructies van de koster 

en diaken op 
• Bij bewegingen in de kerk een 

mondkapje dragen 
• Geen gebruik van toiletten en 

garderobe 
• Wij zingen niet, alleen twee 

voorzangers zingen 
• Wij doen zachtjes mee met de 

acclamatie 
• Vast reserveren voor meerdere 

zondagen is niet mogelijk 
• Er wordt geen koffie gedronken in 

of voor de kerk 
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 hiermee alle voorzorgsmaatregelen te hebben genomen en 
rekenen op uw medewerking. Alleen samen krijgen we Corona onder 
controle.                                                                                     De kerkenraad 

 
 
 

 Dagkapel 
Moment van 
bezinning of 
aansteken van  

een kaarsje. Open van 
maandag t/m donderdag 
tijdens bezetting 
kerkelijk bureau. Let op 
RIVM richtlijnen. 

  
 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.  

030-228 28 66 
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl 

  
 Autodienst  

U kunt 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,  

030-228 00 33 
 

Vergeet uw mondkapje 
niet voor in de auto. 
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Tentoonstelling over "75 jaar vrijheid" in Centrumkerk 

De fototentoonstelling, samengesteld door de Historische 
Kring De Bilt, over 75 jaar bevrijding in De Bilt zal nog te zien 
zijn in de Centrumkerk op 24 oktober van 11-15 uur.  Om de 
tentoonstelling bij te wonen moet men vrij zijn van klachten 
en zich tevoren opgeven per e-mail: 

secretaris@historischekringdebilt.nl voor een tijdslot. Toegang is gratis.  
 
 
Zendingserfgoedkalender 2021 
De kalender is dit jaar afkomstig uit 
Indonesië.  
Ds. Khristian Aris Widodo heeft de 
Bijbelse verhalen uitgebeeld in 
kleurrijke batiks. Het thema is 
'Eenheid in verscheidenheid'. De 
kalender kost € 9,- per stuk waarvan 
€ 3,- naar Kinderen in de Knel gaat. 
Vanwege de coronaperikelen kan ik 
de kalender nu niet in de kerk 
aanbieden. Daarom wil ik u vragen mij te bellen  
(tel. 228 42 48, het liefst tegen 18.00 uur) of te mailen  
(vos-maarsingh1@kpnplanet.nl).  Ik zorg dan dat de kalender bij u thuis 
gebracht wordt.  Hartelijk aanbevolen!                    Tjitske Maarsingh 
 
 
Het goede leven in tijden van corona: kansen in de crisis? 
Dinsdag 27 oktober: 20.00uur-21.30uur in de Centrumkerk. 
De corona-epidemie is een crisis voor de wereld. Mensen 
worden ziek, sterven, de wereld raakt ontwricht. In het 
begin werd er ook gejubeld over de kansen van deze crisis: eindelijk 
schone lucht door minder vliegverkeer en autogebruik. Toch zakte deze 
euforie weer in: het liefst willen we terug naar het oude normaal, 

inclusief verre reizen en een vol leven. De vraag is of we zo 
niet een kans voorbij laten gaan. De coronacrisis kan hand in 
hand gaan met betere zorg voor het milieu, grotere aandacht 
voor duurzaamheid en eerlijke handel. 

De aandacht kan uitgaan naar een andere kijk op de schepping: de 
wereld is er niet om te plunderen maar om te koesteren. Ekoplaza 
Bilthoven is een winkel die hier aan meewerkt. Op 27 oktober komt 
eigenaar Jan Peter Oosterloo naar de Centrumkerk om 
zijn visie hierop te geven. Welke motivatie heeft 
hij voor een duurzame en biologische levensstijl? 
Welke kansen ziet hij in deze tijd voor het goede leven? En 

 Collectes in Corona tijd 
	

 
 
 

Wij bevelen de collectes 
erg bij u aan!  
 

Diaconie en 
kerkrentmeesters 
vragen u om ruimhartig 
te geven: 
• 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 
• 25 okt Diaconie + 

Nederlands 
Bijbelgenootschap 
(Hervormingsdag)  

•   1 nov Diaconie 
(Voedselbank De 
Bilt) + Kerk  

 
  
 “Zoom” koffie drinken 

na de dienst 
Zondag 25 oktober start 
12.00 uur einde 12.40 
uur. Iedereen is welkom! 
In de e-mail die u heeft 
ontvangen voor deze 
nieuwsbrief staat de link 
en het paswoord. 
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welke praktische handvatten kan hij geven? We zullen op de avond ook 
de relatie tussen voeding en gezondheid bespreken. Is corona ook een 
richtingwijzer naar een ander voedingspatroon?  
De avond wordt geleid door ds. Marjolein Cevaal. Aanmelden kan tot en 
met maandag 26 oktober 12 uur via het 
emailadres inspireren@pgbilthoven.nl of telefoon 06-20376730. 
 
 
Gedachteniszondag 1 november 
Dit jaar staan we in de dienst van 1 november 2020 stil bij wie ons zijn 
voorgegaan. Van de overledene zal de naam genoemd worden en daarbij 
wordt voor ieder een kaars ontstoken aan de Paaskaars: teken van het 
licht van Christus. Wij doen dat in het geloof en in het vertrouwen dat 
mensen die geborgen zijn in de liefde van de eeuwige God niet vergeten 
raken. Het gedenken van onze overleden gemeenteleden vindt voortaan 
plaats op de eerste zondag van november en niet meer op de laatste. We 
willen als kerkenraad namelijk graag aansluiten bij wat er in de 
maatschappij gebeurt en daar zie je dat er begin november veel 
aandacht is in de media en ook in ons eigen dorp voor het gedenken van 
wie ons ontvallen zijn. Volgend jaar willen we als kerkenraad deze 
beslissing met u evalueren en kijken of we hiermee doorgaan. Door de 
coronarestricties zijn er helaas maar een dertigtal plaatsen beschikbaar 
in de kerk. In de Julianaschool kunnen nog eens dertig mensen de 
kerkdienst volgen via het beeldscherm. Het aantal plaatsen voor 
familieleden van de overledenen in de kerk is daardoor ook beperkt 
want we willen ook graag u als gemeenteleden de gelegenheid bieden de 
dienst bij te wonen. We vinden het heel vervelend dat we gedwongen 
zijn deze maatregelen te nemen want het liefst zouden we met ieder die 
dat wil hen gedenken die ons dit jaar ontvallen zijn. Zowel de 
familieleden als u als gemeente bent van harte uitgenodigd om de dienst 
te volgen via de kerkomroep of onze livestream op YouTube. Wij hopen 
zo in deze moeilijke omstandigheden een goede vorm gevonden te 
hebben om de familie te steunen bij hun verlies en onze overleden 
gemeenteleden waardig te gedenken.  
 
 
Steek een kaarsje aan – sta even stil bij iemand die je mist 
Als Centrumkerk willen we graag kerk zijn voor het hele dorp. Dat is ook 
een van de speerpunten in ons nieuwe beleidsplan. Daarom zetten we in 
de middag van 1 november van 16.00 – 18.00 uur onze kerkdeuren open 
voor een ieder die een kaarsje wil aansteken voor een overleden 
geliefde. In de kerk klinkt muziek en bij het 
liturgisch centrum staan twee tafels waarop 
een kaarsje kan worden aangestoken. Ook 
staan er stoelen om even op te zitten. Op 
twee tafels liggen meditatieve teksten om 
te lezen en eventueel mee te nemen. Via de 

 Herfstvakantie 
predikanten 
Van 19 oktober tot en 
met 25 oktober zijn 
beide predikanten met 
herfstvakantie. In 
dringende gevallen kunt 
u contact opnemen met 
onze scriba Lummy 
Blomer voor een 
vervangende predikant. 

  
 Kerkdiensten 

25 oktober – 10.30 uur 
Ds. Johan Blok, 
Wageningen 
 

1 november – 10.30 uur 
Ds. Marjolein Cevaal en 
ds. Harold Oechies 
Gedachteniszondag 
 

  
 Agenda 

19 november 19.00 uur 
Voor alle middelbare 
scholieren: 
Meet and Greet   
 

  
 STUDIE  

Op dinsdag 27 en 
woensdag 28 oktober is 
ds. Harold Oechies 
voor de studie 
Contextueel Pastoraat 
twee dagen afwezig.  
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nooddeuren aan de linker en rechter zijde van de kerk kan men weer 
naar buiten. Op het kerkplein is een stand waar wie dat wil zijn of haar 
verhaal kwijt kan aan een luisterend oor. Bent u niet in de gelegenheid 
om de kerkdienst in de ochtend te bezoeken of vindt u dit te bezwaarlijk 
dan bent u ook van harte uitgenodigd om in de middag een kaarsje te 
komen aansteken. Dit geldt ook voor familieleden van overledenen die 
niet in de kerkdienst aanwezig kunnen zijn. Van harte welkom! 
 
 
Let een beetje op elkaar! 
De vrijheid die nog beperkt was de laatste maanden wordt nu 
grotendeels teruggedraaid, opdat een virus beheersbaar wordt. Hoe gek 
klinkt dit. We zien het niet, we horen noch ruiken het. Het is er. Overal 
om ons heen. 
Alleen degenen die er ziek van zijn en hun naasten weten intens wat dit 
met je doet.  
Het is nu de tijd van minder zon; het licht wordt schaars.  Letterlijk en 
figuurlijk. 
En toch klinkt er elke zondag het woord van God met bemoediging en 
troost , zoals op de billboards staat langs de straat:  “ Hou vol! Je kunt 
het! “ 
Op het leesrooster van a.s. zondag wordt ingegaan op de vraag van Jezus 
wat het grootste gebod is. In het kort klinkt het zo: heb God lief, heb Uw 
naaste lief. Daar komt het op aan. Het zijn niet zoveel woorden maar ze 
kunnen een wereld veranderen. 
Met liefdevolle aandacht voor God en onze naaste is er meer licht om 
ons heen.   
Zoals ds. Marjolein 18 oktober haar preek eindigde: “Let een beetje op 
elkaar!” 
                                                                                                    Koosje Vos-Butijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijke groet, 
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad 
 
 
 
 

 

 


