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PREDIKANTEN 
wijkgemeente Centrumkerk 

ds. C.H. (Harold) Oechies  
Willem de Zwijgerlaan 2, 3722 JR Bilthoven 
§ 030-696 64 97| dsoechies@pgbilthoven.nl 
 

ds. M.T. (Marjolein) Cevaal-Erbrink 
Prins Hendriklaan 43, 3721 APBilthoven 
§.030-633 61 51 | dscevaal@pgbilthoven.nl 
 

wijkgemeente De Ark 
vakature 
 
 

GEBOUWEN 
wijkgemeente Centrumkerk 

Centrumkerk, Julianalaan 42, 3722 GR Bilthoven § 030-228 28 66 
 

wijkgemeente De Ark 
Zuiderkapel,   Boslaan 3, 3722 BA Bilthoven § 030-200 64 36  

Elke zondag komen we als gemeente in de 
kerk bijeen voor de eredienst. Ook in de 
week gebeurt er van alles: de catechese, ge-
sprekskringen, verenigingen, het werk van 
de diaconie, jeugdwerk, vergaderingen van 
allerlei raden en commissies.  
Deze gids probeert een overzicht te geven 
van al die activiteiten; het reilen en zeilen 
binnen de gemeente. 
Achterin de gids vindt u een adressenlijst 
met contactinformatie van de mensen die 
in deze gids worden genoemd.  
Wij hopen dat u zo gemakkelijk de informa-
tie kunt vinden die u zoekt. Wilt u nadere 
informatie of wilt u iemand spreken, aarzelt 
u dan vooral niet contact op te nemen! 

 

Foutje? 
 

Voor u ligt weer een geactuali-
seerde informatiegids van de wijk-
gemeente Centrumkerk van de Pro-
testantse Gemeente Bilthoven. 
Hoewel bij de samenstelling de ui-
terste zorgvuldigheid is betracht, 
zullen er toch fouten in staan, ont-
breekt er informatie of zijn de gege-
vens al weer verouderd. Wij vragen 
uw begrip hiervoor. Mocht u een on-
volkomenheid opmerken, geeft u 
die dan even door aan  
jaargids@pgbilthoven.nl  
dan maken we dat in de volgende 
uitgave in orde. 

november 2020 
de samensteller 
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GESCHIEDENIS 
 

Bilthoven is rond het begin van de 20e 
eeuw ontstaan als villawijk rond Sta-
tion-De Bilt. Als eerste kerk in het dorp 
werd aan de Boslaan de Biltsche Kapel 
gebouwd, in 1916, horend bij Hervormd 
De Bilt. De kapel bleek al gauw te klein 
voor het gestaag groeiende dorp. In 
1935 werd hij vergroot.  
Inmiddels was in 1927 de Gerefor-
meerde Julianakerk gebouwd, ook ho-
rend bij De Bilt. Ook deze bleek al snel 
te klein en werd uitgebreid in 1938, een 
jaar nadat de Gereformeerde Kerk zelf-
standig werd in Bilthoven en een eigen 
predikant kreeg. In 1948 werd de Her-
vormde Gemeente financieel (in 1961 
geheel) zelfstandig.  
Er was toen één predikant en er was één 
kerkgebouw, de Biltsche Kapel, die in 
1952 werd omgedoopt tot Zuiderkapel. 
In 1955 is de Noorderkerk gebouwd en 
werd een tweede predikantsplaats ge-
sticht. 
 

Naast de Hervormde Gemeente was 
ook de Hervormd-Gereformeerde Kring 
ontstaan, die al voor de verzelfstandi-
ging in 1961 af en toe gebruik maakt van 
de kapel, na verloop van tijd wekelijks 
om 9 uur en 18.30 uur. In 1984 werd 
een officiële parttime-predikantsplaats 
ingesteld.  
 

Op 26 maart 2006 is de kring door de in-
stituering van een ‘Hervormde wijkge-

meente van bijzondere aard’ een vol-
waardige wijkgemeente geworden, die 
de naam “De Ark” kreeg. 
In 2004 fuseerden de Nederlandse Her-
vormde Kerk, de Gereformeerde Kerken 
in Nederland en de Evangelisch-Lu-
therse Kerk landelijk. Er waren al jaren 
af en toe gezamenlijke diensten van de 
Hervormde Gemeente (m.u.v. “De Ark”) 
en de Gereformeerde Kerk in afwisse-
lend de Noorderkerk, de Zuiderkapel en 
de Julianakerk. Van 2011 tot september 
2015 waren álle diensten gemeen-
schappelijk, in de Noorderkerk. 
 

Na zorgvuldige afweging werd besloten 
de Julianakerk in het centrum van de ge-
meente te kiezen als plaats van samen-
komst voor de gefuseerde wijkge-
meente; de Noorderkerk te verkopen 
en de Zuiderkapel te bestemmen voor 
gebruik door de wijkgemeente “De 
Ark”. 
 

Op dinsdag 31 maart 2015 werd om 
11.24 uur door de notaris in Utrecht de 
akte getekend, waarin de vereniging 
van de Hervormde Gemeente te Biltho-
ven en de Gereformeerde Kerk van Bilt-
hoven officieel wordt vastgelegd.  
 

Op zondag 20 september werd, na een 
verbouwing van vele maanden, de Juli-
anakerk aan de Julianalaan officieel in 
gebruik genomen onder de gewijzigde 
naam Centrumkerk. 

  



ORGANISATIE   |   5 

ORGANISATIE 
 
De Protestantse Kerk in Nederland 
kent drie bestuurslagen: landelijk de 
Generale Synode, regionaal de Classi-
cale vergadering en plaatselijk de Ker-
kenraad of, als er meerdere wijkge-
meenten zijn, de Algemene Kerken-
raad en Wijkkerkenraden.  
 

De Protestantse Gemeente Bilthoven 
kent twee wijkgemeenten, de wijkge-
meente “Centrumkerk” en de wijkge-
meente van bijzondere aard “De Ark”. 
Deze hebben beide een wijkkerken-
raad.  
 

Daarnaast is er een Algemene Kerken-
raad (AK) die een aantal taken, voor de 
gemeente als geheel van belang, voor 
zijn rekening neemt. 
 

De wijkkerkenraden worden als de ei-
genlijke kerkenraad beschouwd, zoals 
de wijkgemeente de eigenlijke ge-
meente is. 
 

Aan de wijkgemeenten is, kerkorde-
lijk, o.a. de zorg opgedragen voor de 
dienst van het Woord en sacramen-
ten, voor catechese en geestelijke vor-
ming, voor diaconaat en missionair 
werk, voor pastoraat en opzicht.

 
 

WIJKGEMEENTE CENTRUMKERK WIJKGEMEENTE DE ARK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

WIJKKERKENRAAD 
bezoekwerk 

jeugdwerk etc. 

WIJKKERKENRAAD 
pastorale teams 
jeugdwerk etc. 

ALGEMENE KERKENRAAD 
vermogensrechtelijke zaken 

personele zaken en coördinatie 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS COLLEGE VAN DIAKENEN 
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WIJKKERKENRAAD  
De samenstelling en taakverdeling 
van de kerkenraad van de wijkge-
meente Centrumkerk vindt u op de 
pagina’s 13 

 

ALGEMENE KERKENRAAD 
De algemene kerkenraad (AK) bestaat 
uit de predikanten en de door de 
wijkkerkenraden uit hun midden aan-
gewezen ouderlingen, ouderlingen-
kerkrentmeester en diakenen. 

 
 

De algemene kerkenraad wordt gevormd door: 
vanuit wijkgemeente Centrumkerk 

 Lummy Blömer  scriba  
Wim de Kruijf  voorzitter wijkkerkenraad 
Jan Homan  ouderling-kerkrentmeester 
Harold Oechies  predikant 
Piet Stammes  voorzitter 
Dirk Verburg  diaken 
 

vanuit wijkgemeente De Ark 
 Dick van Dijk  diaken 

vakature  predikant  
Cornelis Kronenburg  voorzitter wijkkerkenraad 
Menno Mijnders  ouderling kerkrentmeester 

 
 
De uitvoering van het beleid van de 
ALGEMENE KERKENRAAD (AK) wordt toe-
vertrouwd aan het COLLEGE VAN KERK-
RENTMEESTERS (CvK) voor vermogens-
rechtelijke aangelegenheden, finan-
ciën, personeelszaken en materiele 
zaken (gebouwen) en aan het COL-
LEGE VAN DIAKENEN (CvD) voor de ver-
mogensrechtelijke aangelegenhe-
den van diaconale aard. 
 
 

 

 
De AK heeft dus steeds de stem van 
de beheerders in zijn midden, zodat 
de financiële kant van zijn beleid dui-
delijk in beeld blijft; de colleges we-
ten zich als kerkenraadsleden mede-
verantwoordelijk voor het gehele 
beleid van de AK, zodat bij het behe-
ren het algemene beleid niet uit het 
oog verloren wordt.  
 

Een goede samenwerking tussen de 
AK en de beide colleges is hierbij van 
wezenlijk belang
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COLLEGE VAN DIAKENEN 
Het college van diakenen is samengesteld uit de diakenen van de wijkgemeente 
Centrumkerk en de wijkgemeente De Ark. Het college vergadert minimaal vijf 
keer per jaar. Het CvD is verantwoording schuldig aan de AK.  

 
Het college van diakenen wordt gevormd door: 

vanuit wijkgemeente Centrumkerk  
 Annette Houwen 
 Erik Kappetijn 
 Han van Schoonhoven 
 Tini van der Sluijs, secretaris 
 Mariëtte Venema 
 Dirk Jan Verburg  
 

vanuit wijkgemeente De Ark 
 Dick van Dijk, voorzitter 
 Nico van Wiggen 
 
 

De opdracht voor het college van dia-
kenen laat zich samenvatten in de be-
woordingen: 
 

"helpen waar geen helper is". 
 

Het college van diakenen (CvD) is ver-
antwoordelijk voor het diaconale ver-
mogen van de gemeente en behandelt 
dat onderwerp bij de algemene ker-
kenraad.  
De diaconale taken op wijkgemeente-
niveau (zoals invullen diensten en col-
lectes, avondmaalsviering en wijk-ac-
tiviteiten) worden in de wijkkerkenra-
den geregeld. 
Jaarlijks wordt een begroting en een 
jaarrekening door het college van dia-
kenen opgesteld, aan de gemeente 
voorgelegd  en door de algemene 
kerkenraad vastgesteld. 
 

Het diaconale beleid is gericht op het 
ten uitvoer brengen van deze op-
dracht plaatselijk/regionaal, landelijk 
en wereldwijd.  
Het college stemt zijn beleid af op het 
beleid van de algemene kerkenraad 
inzake het gehele leven en werken van 
de wijkgemeenten en inzake het alge-
meen financieel beleid.  
 
Het college brengt de algemene ker-
kenraad op de hoogte van belangrijke 
gebeurtenissen in zijn arbeidsveld en 
verschaft desgewenst de nodige infor-
matie. 
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Tot de taken van het College van Dia-
kenen behoren in het bijzonder: 
x De voorbereiding en verzorging 

van de viering van het Heilig 
Avondmaal 

x Het maken en uitvoeren van plan-
nen ter voorziening in diaconale 
noden, zowel plaatselijk, regio-
naal, landelijk als wereldwijd 

x De geldwerving voor diaconale 
doeleinden 

x Het beheren van de bezittingen 
van de diaconie 

x Het jaarlijks vervaardigen van de 
begroting en de jaarrekening 

x Het op orde houden van het ar-
chief van de diaconie.  

 
Ook als  u of iemand in uw kerkelijke 
omgeving hulp nodig heeft, bijvoor-
beeld met een klusje of bij het invullen 
van een formulier dan kunt u een be-
roep doen op de leden van het college 
van diakenen. Het gaat dan om een-
voudige éénmalige werkzaamheden 
als een soort burenhulp.  
 
U kunt zich ook aanmelden als vrijwil-
liger om af en toe iemand te helpen, 
die dat even nodig heeft. 

 
VERTEGENWOORDIGINGEN 

Het College van Diakenen is via onderstaande personen vertegenwoordigd 
in diverse werkgroepen en organisaties: 
x Amnesty International: John van Zijl 
x Werkgroep Oecumensch 

Diaconaat (WOD):  Nico van Wiggen 
x Zending, Werelddiaconaat en  

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO): Erik Kappetijn 
x Zendingscommissie: Nico van Wiggen 
x KerkWebRadio:  André Kronenburg 

 
REKENINGNUMMER DIACONIE 
 NL59 RABO 0308 3179 55 
 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven 
 De financiële administratie wordt gevoerd door: André Kronenburg 
 

MAILADRES DIACONIE:  
 diaconie@pgbilthoven.nl 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Het college van kerkrentmeesters, CvK, wordt benoemd door de wijkkerkenra-
den van Centrumkerk en De Ark en is verantwoordelijk voor het materiële en 
financiële beheer van de kerk, waaronder de zorg voor het in stand houden van 
de erediensten en de middelen voor de pastorale zorg.  
 
 

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door: 
vanuit wijkgemeente Centrumkerk  

Johan Biemond 
Dick Boer 
Jan Homan, voorzitter 
Arjan Soede, penningmeester 

 

vanuit wijkgemeente De Ark 
Matthieu Steenbeek 
Menno Mijnders, secretaris 

 

 

Het CvK zorgt voor inkomsten, onder 
meer door de jaarlijkse Actie Kerkba-
lans, en geeft het geld met wijsheid 
uit, voornamelijk aan salarissen en on-
derhoud van de gebouwen. 
Jaarlijks wordt de begroting en de 
jaarrekening door het CvK opgesteld, 
aan de gemeente voorgelegd en door 
de Algemene Kerkenraad, vastgesteld.  

Ook de ledenadministratie en financi-
ele administratie en de zorg voor de 
kerkelijke archieven behoren tot de 
verantwoordelijkheid van het CvK. 
Het college bestaat uit ouderlingen-
kerkrentmeester, die als zodanig ook 
deel uitmaken van de wijkkerkenra-
den. 

 

 REKENINGNUMMERS 
 CvK Protestantse Gemeente Bilthoven 

x NL55 RABO 0373 7163 97 of 
x voor collectebonnen: NL26 RABO 0373 7268 13 

 Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven 
x NL59 RABO 0308 3179 55 

 Wijkkas "De Ark" 
x NL02 RABO 0308 3690 33  
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KERKELIJK BUREAU 
 

Het kerkelijk bureau verzorgt de ledenadministratie van de gemeente.  
Andere taken zijn: de financiële administratie, de administratie van de kerke-
lijke bijdragen, de administratie van het kerkblad, het (agenda)beheer van de 
Centrumkerk en de Zuiderkapel met de wijkgebouwen, de verkoop en admi-
nistratie van collectebonnen, coördinatie, planning en administratie verhuur 
ruimten.  

Contactpersoon: Coen Helsdingen 
Adres:  Julianalaan 42, 3722 GR Bilthoven 
Telefoon:  030-228 28 66 
E-mailadres:  kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl 
Openingstijden dinsdag en donderdag  
 van 09.00-12.00 uur en op afspraak. 
 

Collectebonnen.  
Deze zijn verkrijgbaar in de waardes: 20 x € 0,50 = € 10,00 
 20 x € 1,00 = € 20,00 
 20 x € 2,00 = € 40,00 
door overschrijving naar bankrekening:  
NL26 RABO 0373 7268 13 
t.n.v. CvK Protestantse gemeente Bilthoven onder vermelding van het 
aantal en de waarde van de gewenste bonnen. 

x vergeet niet uw adres te vermelden als u de bonnen thuisbe-
zorgd wilt hebben 

x het bankafschrift geldt als betaalbewijs 
ANBI 

Giften aan de kerk (dus ook collectebonnen) zijn aftrekbaar voor de belastin-
gen. Op het totale bedrag van uw giften is een drempel van toepassing; deze 
bedraagt 1% van het verzamelinkomen. Wat boven die drempel uitkomt mag 
u aftrekken. 
Het is gunstig om giften voor twee jaar in één jaar te betalen; daarmee om-
zeilt u de niet-aftrekbare drempel in het 2e jaar. U kunt ook toezeggen (“uzelf 
verplichten”) vijf achtereenvolgende jaren een vast bedrag te schenken. 
Voordeel is dat er dan geen maximum bedrag en geen drempel geldt.  
Ingaande 2014 is hiervoor slechts een onderhandse akte nodig in plaats van 
een door een notaris op te maken schenkingsakte.  
Een voorbeeld is te downloaden via www.belastingdienst.nl  
Vanwege het belastingvoordeel kunt u “voor hetzelfde geld” meer geven dan 
u van plan was.  
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COMMUNICATIE 
 

KERKBLAD 
Het Kerkblad verschijnt tien keer per 
jaar en wordt gepubliceerd op de 
website: www.pgbilthoven.nl 
Daarnaast wordt het Kerkblad be-
zorgd bij de leden van de Protes-
tantse Gemeente Bilthoven die daar 
prijs op stellen. Het kerkblad valt on-
der de verantwoordelijkheid van de 
ALGEMENE KERKENRAAD. 
 

Redactie 
Wiebe Oost (eindredactie) 
Roland Schneider 
Femke Helsdingen  
Piet van Vuuren 
 

Realisatie 
Vormgeving: Wiebe Oost.  
Het vermenigvuldigen wordt geco-
ordineerd door Wim Zaal.  
Kopij voor het kerkblad uitsluitend 
naar: redactie@pgbilthoven.nl 

 

Bezorging 
Vrijwilligers bezorgen het blad op 
de diverse adressen.  
De coördinatie daarvan vindt plaats 
op het kerkelijk bureau. Contactper-
soon voor de bezorging is: 
Coen Helsdingen.  

 

Adverteren 
Als u in het kerkblad wilt adverteren 
kunt u zich tot het kerkelijk bureau 
wenden. (zie pagina 10) 
 
 

WEBSITE 
De website valt onder de verant-
woordelijkheid van de ALGEMENE KER-
KENRAAD. 
 

Redactie 
De website wordt inhoudelijk ac-
tueel gehouden door: 
Liesbeth Verweij 
Dick van Dijk 
 

Realisatie 
De layout en technische realisatie 
zijn in handen van de webmaster:  
Liesbeth Verweij. 
U kunt contact opnemen via:  
webteam@pgbilthoven.nl 
 

 

GEMEENTENIEUWS 
Omdat sinds de uitbraak van de co-
ronapandemie in april 2020 de we-
kelijkse kerkgang en ontmoeting 
wegviel, is ervoor gekozen wekelijks 
een Nieuwsbrief te maken met 
daarin de actuele zaken. Deze brief 
wordt onder de naam Gemeente-
nieuws doorgaans op vrijdag op de 
website geplaatst en digitaal toege-
stuurd aan de gemeenteleden die 
zich middels hun mailadres daar-
voor hebben aangemeld.  
 

Redactie 
De inhoud van het Gemeente-
nieuws wordt gecoördineerd door: 
Wim de Kruijf 
 

Realisatie 
Kopij dient tijdig te worden ge-
maild naar: 
gemeentenieuws@pgbilthoven.nl 

 

mailto:redactie@pknbilthoven.nl
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ZONDAGSBULLETIN 
Voor elke zondag wordt een Zon-
dagsbulletin (ZoBu) gemaakt met 
daarin de orde van dienst.  
De verspreiding gaat op dezelfde 
manier als het Gemeentenieuws. 
 

Redactie 
Piet van Vuuren 
Wim Zaal 

 

Realisatie 
Kopij dient uiterlijk op de woens-
dag voorafgaande aan de betref-
fende zondag, vóór 17.00 uur te 
worden gemaild naar: 
zobu@pgbilthoven.nl  

 
INFORMATIEGIDS 

In de informatiegids staan relevante 
gegevens over de wijkgemeente 
Centrumkerk van de Protestantse 
Gemeente Bilthoven. Hierin kunt u 
vinden wat de wijkgemeente is, wat 
ze doet  en bij wie u daarover infor-
matie kunt krijgen. De verantwoor-
delijkheid voor de inhoud van de in-
formatiegids berust bij de kerken-
raad van de wijkgemeente 
Centrumkerk. 
 

Redactie en realisatie 
Heeft u opmerkingen of vragen, 
dan kunt u terecht bij de samen-
steller:.  
Piet van Vuuren of mailen naar 
jaargids@pgbilthoven.nl 

 
KERKOMROEP 

De diensten in de Centrumkerk wor-
den in beeld en geluid opgenomen 
door leden van het beamteam.  
Om die opnamen – direct of ach-

teraf - te kunnen zien en/of beluis-
teren, is een computer met een in-
ternetaansluiting nodig. 
Daarmee logt u in op:  
www.kerkomroep.nl 
Op het landkaartje dat verschijnt 
klikt u de provincie Utrecht aan, ver-
volgens Bilthoven en daarna Cen-
trumkerk. Voor direct luisteren klikt 
u op de foto van de kerk; voor ach-
teraf luisteren kiest u de gewenste 
dienst. Ook kunt u de kerkdienst  di-
rect of achteraf volgen via Youtube. 
Log dan in op Youtube en kijk bij 
Centrumkerk Bilthoven. 
Meeluisteren en -kijken kan ook via 
de website www.pgbilthoven.nl/ 
Centrumkerk . 
 

KERKWEBRADIO 
Gemeenteleden die niet beschikken 
over een internetaansluiting en toch 
de wekelijkse eredienst willen be-
luisteren, kunnen een KerkWebRa-
dio aanvragen. Voor informatie en 
aanvragen kunt u terecht bij André 
Kronenburg. 
 

AGENDA 
Er zijn in de gemeente veel activitei-
ten! Deze zijn vaak terug te vinden 
in de agenda op het zondagsbulle-
tin, op de website en achterin het 
kerkblad.  
Hoogtepunten worden ook in de 
plaatselijke media vermeld. Organi-
seert u ook wat en wilt u daar graag 
ruchtbaarheid aan geven? Of heeft 
u een andere vraag? Dan kunt u 
contact opnemen met: Ria Verhoef, 
via  
activiteiten@pgbilthoven.nl 

http://www.kerkomroep.nl/
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Sectie-indeling van de wijkgemeente Centrumkerk 

 

Links van de Soestdijkseweg = West. Rechts van de Soestdijkseweg = Oost. 
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Kerkenraad wijkgemeente Centrumkerk 
 

Predikanten 
Harold Oechies  wijkpredikant secties West-1 en Oost 1, 2 en 3 
Marjolein Cevaal-Erbrink wijkpredikant secties West 2 en 3 

 

Predikant met bijzondere taak 
Louise Blok (zie pagina 18)  
 

Ouderlingen 
Marie Anne de Bruin (west-1) 
Marijke Duijs  (west 2) 
Ria Foeken (west-3) 
Klarie den Hollander (oost-1) 
Ineke Stienstra (oost-2 en 3) 
Matty Vroom (oost 2 en 3) 
 

Ouderlingen-kerkrentmeester 
Johan Biemond 
Dick Boer 
Jan Homan  voorzitter 
 

Diakenen 
Annette Houwen 
Erik Kappetijn 
Tini van der Sluijs  secretaris 
Han van Schoonhoven  
Mariëtte Venema 
Dirk Verburg  voorzitter 

 

Ouderlingen met bijzondere taak 
Lummy Blömer scriba kerkenraad en algemene kerkenraad 
Ellen Bransen jeudouderling 
Claran Lieve jeugdouderling 
Wim de Kruijf voorzitter kerkenraad 
Piet Stammes voorzitter algemene kerkenraad 
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Sectie West – 1 
Ten westen van de Soestdijkseweg Noord 
(de oneven nummers horen hierbij) - ten 
zuiden van de Maartensdijkseweg - en 
ten noorden van de lijn Rogier van der 
Weydenlaan, Jan van Eijcklaan, Jan 
Steenlaan. 

Marie Anne de Bruin ouderling 
Juul Stoker,  pm 
 

Sectie West – 2 
De Leyen en omgeving 

Marijke Duijs ouderling 
Mariëtte Venema diaken 
Henk en Jeannet Zeelenberg pm 
Jenneke Zaal  pm 
 

Sectie West – 3 
Vogelzang - Jachtplan e.o. 

Ria Foeken  ouderling 
Dirk Verburg diaken 
Patrick van Beelen pm 
Connie van Beelen pm 
Thea Zwagerman pm 
 
 
 
 
 
 

Sectie Oost – 1 
Ten oosten van de Soestdijkseweg Noord 
(de even nummers horen hierbij) en ten  
noorden van de spoorlijn. 

Klarie den Hollander ouderling 
Tini van der Sluijs diaken 
Lijda Luiten pm 
 
Schutsmantel 
Rikje Brinkman pm 
 

Sectie Oost  - 2 en 3 
Sectie Oost - 2: Winkelgebied - Sperwer-
laan - Bosuillaan –Julianalaan/Paltzerweg 
e.o.,  
Sectie Oost 3: Centrum 2 e.o., Overbos. 
Soestdijkseweg-zuid (even nummers) 

Matty Vroom ouderling 
Ineke Stienstra ouderling 
Sea Bijlsma  pm 
Endry van Garderen pm 
Leny van Lenthe pm 
Tjitske Maarsingh pm 
Janny Prépost  pm 
Atie Wijnmaalen pm 
 
De Koperwiek 
Gré van der Werf pm  
Jennie van Wingerden  pm  
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KERKDIENSTEN 
De gemeente komt elke zondag om 10.30 uur samen in de Centrumkerk. 
Ook op de Christelijke feestdagen zijn er erediensten in deze kerk. Daarnaast zijn 
er kerkdiensten voor bepaalde groepen of gelegenheden. 
U vindt actuele gegevens over de diensten in het Kerkblad en op de website, 
www.pgbilthoven.nl 
 

BIJZONDERE DIENSTEN  
DOOPDIENST 

Bediening van de Heilige Doop kan 
worden aangevraagd bij één van de 
predikanten. In overleg wordt dan 
een passende datum gezocht en de 
dienst verder doorgesproken. 

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL 
De viering van het Heilig Avondmaal 
vindt ongeveer 1 keer per maand 
plaats. Ook kinderen zijn van harte 
welkom mee te doen. Er worden 
brood en wijn en druivensap ge-
bruikt. 

HUWELIJK 
Voor de kerkelijke bevestiging van 
uw huwelijk neemt u contact op 
met één van de predikanten. 

 
 

KINDERKERK 

Voor kinderen in de basisschoolleef-
tijd wordt een kinderkerk georgani-
seerd. De kinderen komen samen 
met hun ouders in de kerk en ma-
ken het begin van de dienst mee. 
Voor aanvang van de schriftlezingen 
heeft de voorganger een gesprek 

met hen en daarna vertrekken ze 
naar hun eigen ruimte. Er wordt een 
Bijbelverhaal gelezen en gesproken 
over het thema, aansluitend bij hun 
belevingswereld. Er wordt gezongen 
en gebeden en de verwerking be-
staat uit het doen van een spel of 
knutselen. Er is speciale aandacht 
voor twee projecten (advent en 
veertigdagentijd). Aan het eind van 
het seizoen draagt de kinderneven-
dienst de kinderen uit groep 8 over 
aan de jeugdkapel. Het seizoen 
wordt afgesloten met een gezellig 
samenzijn in de vorm van een 
(bos)spel, speurtocht en picknick. 
Wij willen uw (klein)kinderen van 
harte uitnodigen gezellig mee te 
doen!  

Contactpersoon is Claran Lieve 

De leiding bestaat verder uit:  
Martine van Aalst 
Nicole Eggermont 
Esther Hendriks 
Endry van Garderen 
Idelette Schuurman 
Ankie Verburg 

Nieuwe leiders zijn van harte 
welkom!  
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JEUGDKAPEL 
Op elke 2e zondag van de maand be-
gint om 10:30 de Jeugdkapel voor 
kinderen in de middelbare-school-
leeftijd.  
Vooralsnog wordt de Jeugdkapel ge-
houden in de ruimte van het kerke-
lijk bureau tot de jeugdruimte in De 
Magneet klaar is.  
De Jeugdkapel is bedoeld als vervolg 
op de kinderkerk waarbij de jeugd 
haar eigen mening kan gaan vormen 
over geloofszaken.  
Pittige geloofsdiscussies worden af-
gewisseld met leuke activiteiten om 
de groepsvorming te bevorderen.  
Contacpersonen zijn: 
Thea Zwagerman en  
Patrick van Beelen. 

 
ROCK SOLID 

Om de week is er op vrijdag-
avond een Rock Solid bijeen-
komst van 19.00 – 20.00 uur 
voor kinderen van groep 7 tot en 
met de 2e klas middelbare 
school. Houd je van spelletjes 
doen, chillen en praten met el-
kaar over (vragen over) geloven? 
Kom dan meedoen!  
Wie de leiding is houden we nog 
even geheim. 
Meer informatie en opgeven kan 
bij: 
Marjolein Cevaal 

KERK- EN SCHOOLDIENSTEN 
Ongeveer 4 keer per jaar wordt in 
de Centrumkerk een Kerk- en 
Schooldienst gehouden in samen-
werking met de Julianaschool.  
De dienst is gericht op kinderen en 
hun ouders, maar beslist niet kin-
derachtig. 

Coördinatie: ds. Marjolein Cevaal. 

 
DAGKAPEL 

In de hal van de Centrumkerk is een 
dagkapel ingericht waar iedereen 
die daaraan behoefte heeft even 
kan binnenlopen voor een moment 
van bezinning of om een kaarsje op  
te steken.  
Tijdens de openingsuren van het 
kerkelijk bureau is de dagkapel in 
elk geval geopend.  
Het streven is gericht op een rui-
mere openstelling, waarbij er ook 
gelegenheid zal worden geboden 
voor een goed gesprek onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 
De dagkapel zal ook worden open-
gesteld bij (wereld)schokkende ge-
beurtenissen. 
Coördinatie: Femke Helsdingen 
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OPEN CENTRUMKERK 
De Centrumkerk is open op zater-
dag tussen 14.00 en 16.30 uur tij-
dens de 40-dagentijd, de zomerperi-
ode juli en augustus, en de Advents-
tijd. Als het bord "De kerk is open" 
buiten staat, is iedereen van harte 
welkom. 
Er zijn vrijwilligers die iets kunnen 
vertellen over onze kerkelijke ge-
meenschap. Er is ook gelegenheid 
om een kaarsje te branden of een 
gedachte of belevenis op te schrij-
ven. Daaraan wordt op de zondag 
erop in de kerkdienst aandacht be-
steed. Het is ook mogelijk om met 
iemand in gesprek te gaan, een 
kopje koffie of thee te drinken, of 
alleen rustig te zitten en te luisteren 
naar muziek; de ene keer live ge  
speeld door mensen die dit fijn vin-
den om muziek te maken, een an-
dere keer muziek van een CD. 
Behalve deze zaterdagmiddagen 
staan de kerkdeuren van de Cen-
trumkerk ook open als het kerkelijk 
bureau open is. In de dagkapel kan 
dan een kaarsje worden aangesto-
ken of een intentie worden opge-
schreven. 
Informatie bij de teamleden: 
Lummy Blomer 
Marie Anne de Bruin 
Femke Helsdingen 
Ria Konijnenberg 
Machteld Loeff 
Tjitske Maarsingh 
Tini van der Sluijs 
 

DIENSTEN IN VERZORGINGSHUIZEN 
DE BILTSE HOF 

Elke 1e zondag van de maand om 
10.30 uur wordt een kerkdienst 
gehouden in De Biltse Hof,. Ook 
worden gespreksgroepen en indi-
vidueel pastoraat georganiseerd 
door mevrouw Geertje Huisman. 
Zij is als geestelijk verzorger werk-
zaam bij De Biltse Hof, De Rinne-
beek en Plaza Mayor, onderdeel 
van de Stichting De Bilthuysen. 

Als u of een familielid van u ver-
huist naar één van deze verpleeg-
huizen, dan kunt u dat aan haar 
doorgeven. 

 
DE BREMHORST 

Elke vierde vrijdag van de maand 
wordt om 19.00 uur een oecume-
nische kerkdienst gehouden in 
verzorgingstehuis De Bremhorst. 
Na afloop van de dienst wordt er 
met elkaar koffiegedronken en na-
gepraat. De gehele samenkomst 
duurt ongeveer een uur. 
Coördinatie: Louise Blok. 
 

DE KOPERWIEK 

Elke donderdagavond om 19.00 
uur wordt er een protestantse 
kerkdienst gehouden in de Koper-
zaal in verzorgingstehuis De Ko-
perwiek. In deze diensten gaan af-
wisselend de predikanten uit de 
Bilt en Bilthoven voor.   



KERKDIENSTEN   |   19 

Om alles in goede banen te leiden 
zijn er per avond drie gastvrouwen 
actief. Zij zorgen voor de koffie en 
halen en brengen, indien noodza-
kelijk, ook bewoners van en naar 
hun appartementen.  
Na afloop van de dienst wordt er 
met elkaar koffiegedronken, ge-
praat en gezamenlijk enkele be-
kende liederen gezongen.  
De gehele samenkomst duurt on-
geveer een uur. 
Contactpersoon:  
Gré van der Werf  
e-mail: koperwiek@paltzer.nl 

 
TAIZÉVIERINGEN 

Op de laatste zondag van de maand, 
behalve als er een kerkelijke feest-
dag is, wordt om 19.30 uur een Tai-
zéviering gehouden in de Centrum-
kerk. Deze meditatieve vieringen in 

de sfeer van het Franse klooster in 
Taizé worden begeleid door een 
koor en instrumentalisten. Er wordt 
in verschillende talen gezongen en 
er is gelegenheid om stil te zijn. Tij-
dens het aansteken van de kaarsjes 
is er gelegenheid om een gebedsin-
tentie op te schrijven. 
Bij elke viering zingt het koor en 
spelen instrumentalisten. Wie mee 
wil zingen in het koor of mee wil 
doen met een instrument is van 
harte welkom. We oefenen om 
18.00 uur, voorafgaand aan de vie-
ring. Na afloop is er de mogelijkheid 
om thee of koffie te drinken en na 
te praten. 
Iedereen, jong of oud, is van harte 
welkom. 
Contactpersonen:  
Matty Vroom en Louise Blok 
Meer info: Martien Zigterman  
email: martien@zigterman.com 

 

  NB. In verband met de uitbraak van de coronapandemie in april 2020 zijn de 
bijeenkomsten in de Centrumkerk slechts voor een beperkt aantal mensen 
toegankelijk en uitsluitend na aanmelding bij het kerkelijk bureau. 
De kerkelijke bijeenkomsten in de diverse tehuizen zijn voorlopig opgeschort. 
Via het Gemeentenieuws wordt wekelijks de actuele situatie met betrekking 
tot de kerkelijke bijeenkomsten gecommuniceerd.  
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ACTIVITEITEN 
Naast kerkdiensten worden in en om de Centrumkerk en de aangrenzende loka-
len de volgende activiteiten georganiseerd. 
 

BIJBELKRING 
Op de eerste woensdag van de 
maand is er in de Serre van de Cen-
trumkerk een Bijbelkring.  
We komen elke eerste woensdag van 
de maand om 10.00 uur bij elkaar, tot 
ongeveer 11.30 uur.  
Een ieder bijbellos of -vast is van 
harte welkom.  

Informatie bij: Harold Oechies 
 
DOMINEE OP SCHOOL 

Aan de groepen 5,6 en 7 wordt de 'ba-
siscatechese’ nu op de (Juliana) school 
aangeboden.  
Onder lestijd zal ds. Marjolein Cevaal 
meerdere keren per jaar een bezoek 
brengen aan het klaslokaal en daar met 
alle kinderen (in totaal zo'n 200 leer-
lingen) spreken over "wat voor een 
boek is de Bijbel", "wat gebeurt er in 
een kerkdienst", "wat vieren we bij het 
Avondmaal", etc. 
Mochten ook andere Bilthovense basis-
scholen belangstelling hiervoor heb-
ben, dan wordt gekeken naar de moge-
lijkheden. 
Informatie bij Marjolein Cevaal. 

 

EETGROEP VAN OUDERS MET 
(JONGE) KINDEREN 

Het idee: eens in de paar weken een 
gezin te eten krijgen, en eens in de 
paar weken met je eigen gezin bij ie-
mand anders eten. 
Een prima manier om elkaar te leren 
kennen.  
De maaltijd begint om 18.00 en is in 
de regel om 19.15 weer afgelopen. 
Informatie en opgave bij 
Piet Stammes of  
Louise Blok. 

 

HUISKAMERGESPREKSGROEP 

In deze groep gaan we met elkaar in 
gesprek naar aanleiding van een 
boek, waarvan we voor elke bijeen-
komst een hoofdstuk lezen.  
We vinden het leuk en zinvol om met 
leeftijdsgenoten van gedachten te 
wisselen over ons geloof.  
Aan de orde komen vragen zoals 'wat 
geloof je eigenlijk', en 'wat betekent 
geloven en hoe pasje het in het dage-
lijks leven toe'.  
De groep is bedoeld voor iedereen 
tussen de 25 en 40 jaar.  
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Of je actief betrokken bent bij de ge-
meente of misschien nog niet: van 
harte welkom.  
Er is ruimte voor tien deelnemers.  
Bij meer geïnteresseerden vormen 
we meer groepen.  
We komen maandelijks op een dins-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij 
elkaar, om de beurt in de huiskamer 
van één van de deelnemers. (Laat de 
keuze van de avond geen reden zijn je 
niet aan te melden.)  

Vragen en/of aanmelden bij:  
Esther Hendriks of  
Elske Kraan, via:  
huiskamergespreksgroep@pgbilt-
hoven.nl. 
 

LEESKRING LITERATUUR 
Van harte aanbevolen voor ieder die 
wel eens over iets anders wil praten! 
In deze kring willen we samen mooie 
boeken lezen die uitnodigen om een 
gesprek aan te gaan over wat de in-
houd van het boek bij ons oproept. 
Niet zozeer de schrijver of het boek 
staan centraal, maar wat het met ons 
doet en hoe wij omgaan met de (le-
vens-)vragen die we tegenkomen. 
Het betreft boeken uit de heden-
daagse Nederlandse literatuur, en we 
komen eens in de maand bij elkaar.  
Je hoeft niet "belezen" te zijn of lite-
rair geschoold!  
 

 

Tijd en plaats worden nader bekend 
gemaakt in kerkblad en zondagsbulle-
tin. Er is plaats voor ongeveer 10 
mensen. 
Meer informatie en opgeven kan bij: 
Matty Vroom  

 

OUDERENSOOS 
Op de laatste vrijdagmiddag van ie-
dere maand is er een ouderensoos 
voor ouderen vanaf 65 jaar, die nog 
zelfstandig thuis wonen.  
De begintijd is 14:30 uur en we eindi-
gen rond 17:00 uur.  

We beginnen dan met koffie en thee 
met iets lekkers erbij en maken ken-
nis met elkaar als we elkaar nog niet 
kennen en praten we even bij. 

Daarna is er gelegenheid om met el-
kaar spelletjes te doen zoals: rummi-
kub, scrabble, kaarten, dammen, 
schaken etc.  
Rond 16:15 wordt er nog iets gedron-
ken met iets hartigs erbij en wordt er 
nog verder gespeeld.  
U bent van harte welkom en u be-
hoeft zich niet vooraf aan te melden. 
Kent u iemand (kerkelijk of niet ker-
kelijk) die dit ook leuk zou vinden dan 
is zij/hij van harte welkom.  
Mocht u meer informatie willen heb-
ben dan kunt u bellen naar: 

Ria Foeken 
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SEIZOENSGESPREKKEN 
Dit zijn gesprekken gehouden op de 
derde woensdagmorgen van de 
maand rond verschillende gespreks-
thema's.  
Het doel is een gezellig samenzijn 
waarbij we door middel van luchthar-
tige of diepzinnige gesprekken elkaar 
beter leren kennen.  
Bent u senior dan is dit wellicht iets 
voor u, hoewel een ieder die aan wil 
schuiven meer dan welkom is.  
De gespreksleiding is in handen van 
ds. Harold Oechies en gastsprekers. 
Verdere informatie wordt bekend ge-
maakt via kerkblad, zondagsbulletin 
en de website.  
Contactpersoon is: Harold Oechies. 

 

VERJAARDAGVIERING 80+ 
Elke maand worden de gemeentele-
den die de betreffende maand 80 jaar 
of ouder uitgenodigd voor een ver-
jaardag bijeenkomst in de Centrum-
kerk. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op de 
2e dinsdag van de maand van 10.00 

uur tot 11.15 uur in de Serre.  
Naast enkele vrijwilligers zijn ook de 
beide predikanten aanwezig.  
Na een rondje koffie met verjaardags-
taart wordt gereflecteerd op een 
vraag.  
Bijvoorbeeld: wat was het meest bij-
zondere verjaardagscadeau dat u af-
gelopen 80 jaar hebt gehad?!  

Coördinatie ligt in handen van vrijwil-
ligers, informatie bij: 
Jennie van Wingerden. 

 

ZONDAGAVONDGESPREKSGROEP 
Maandelijks komen we met een aan-
tal gemeenteleden in de leeftijd van 
tussen de dertig en de zestig bij el-
kaar bij iemand thuis. 

Uitgangspunt was de zondagavond, 
maar het is ook weleens door de 
weeks.  

We praten met elkaar over onder-
werpen die te maken hebben met 
ons geloof en onszelf.  

We kunnen goed wat nieuwe deelne-
mers gebruiken.  
Informatie bij: Erik Kappeteijn 
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ONDERSTEUNING 
 

Om de diverse kerkdiensten goed te laten verlopen is ondersteuning nodig op  
diverse terreinen, zoals hierna vermeld. 
 
AUTODIENST 

Als u niet meer zelfstandig naar de 
kerk kunt komen, dan kunt u (graag 
ruim van tevoren) contact opnemen 
met: John van Zijl 

 
BEAMTEAM 

Tijdens de diensten in de Centrum-
kerk maken telkens 2 mensen beeld- 
en geluidopnamen ten behoeve van 
de kerkomroep.  
Ook zorgen zij ervoor dat te zingen 
liederen en andere gegevens middels 
een beamer worden geprojecteerd in 
de kerk. 
Coördinatie: Dirk Verburg. 
Overige teamleden: 
Joëlle van Aalst 
Annelies van Aalst 
Ingmar Biemond 
Johan Biemond 
Jeroen Kieviet 
Joost Kieviet 
Piet van Vuuren 
 

BLOEMEN OP ZONDAG 
Op zondag is er een bos bloemen in 
de kerk, die na afloop van de dienst 
wordt gebracht naar een gemeentelid 
dat bijzondere aandacht verdient, 
b.v. wegens ziekte of een operatie. 
De bestemming van de bloemen 
wordt bepaald door de dienstdoende 

ouderling in samenspraak met de 
predikant. 
De dames Loes Heringa, Jeannette 
Zeelenberg en Sea Bijlsma zorgen er 
bij toerbeurt voor  dat er elke zondag 
bloemen in de kerk staan.  
Coördinatie: Sea Bijlsma. 

 
CANTORIJ 

De cantorij bestaat uit het grote koor, 
het kamerkoor en de kindercantorij. 
Repetities vinden plaats in de Cen-
trumkerk.  
Wilt u meer informatie dan kunt u 
contact opnemen met 
Wim Brands via  
cantor@pgbilthoven.nl. 
 

GROOT KOOR 

Het grote koor van de cantorij is 
een groep van ongeveer dertig en-
thousiaste zangeressen en zan-
gers.  
Het koor repeteert op woensdag-
avond van 19.45 uur tot 20.45 uur 
en zingt zo'n acht keer per jaar tij-
dens de diensten. 
Het grote koor is altijd op zoek 
naar leden in alle stemgroepen, 
dus schroom niet om eens langs te 
komen of contact op te nemen 
met de cantor, Wim Brands. 
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KAMERKOOR 
Het kamerkoor van de cantorij be-
staat uit een selecte groep geoe-
fende zangers.  
Het kamerkoor repeteert op 
woensdagavond van 21 .00 uur tot 
22.00 uur.  
Daarnaast zingt een aantal leden 
van het kamerkoor mee in het 
grote koor.  
Het kamerkoor zingt zo'n acht 
keer per jaar tijdens de eredien-
sten. Repertoire uit de volle 
breedte van de kerkmuziek, van 
gregoriaans tot hedendaags. 
Daarnaast zijn er bijzondere pro-
jecten, zoals een concert of een 
cantatedienst.  
Zingt u ook handig van blad? 
Neem dan eens contact op met de 
cantor, Wim Brands. 
 

KINDERKOOR 
Het kinderkoor van de cantorij re-
peteert op woensdag aan het eind 
van de ochtend. In de repetities 
wordt muziek ingestudeerd en ge-
werkt aan noten lezen en stem-
vorming.  
Het koor treedt op tijdens de 
maandopeningen, op donderdag-
morgen in de Centrumkerk.  
Ook zingt het koor een aantal ke-
ren in kerk- en schooldiensten.  
De kindercantorij wordt vanuit de 
kerk gecoördineerd door: 
Wim Brands en vanuit de Juliana-
school door: 
Ella Prins, directeur. 
 

KINDEROPPAS 

Elke zondagmorgen tijdens de dienst 
is er voor de allerkleinsten (0 t/m 4 
jaar) kinderoppas.  
De kinderen worden op een leuke en 
gezellige manier beziggehouden.  
We zijn nog op zoek naar mensen die 
willen helpen met de kinderoppas.  
Contactpersoon is: Bianca Baas. 

 

KOFFIEDRINKEN 
Vóór en na alle zondagmorgendien-
sten is er koffie en thee. Dit wordt 
verzorgd door een grote groep ge-
meenteleden.  
Er wordt gebruikgemaakt van Fair-
Trade-producten.  
De coördinatie is in handen van: 
Willemijn Tuinstra 
Wilt u ook weleens koffieschenken? 
Neem dan contact op met Willemijn. 

 

LECTOREN 
De zondagse lezing uit het Oude Tes-
tament wordt vrijwel altijd gedaan 
door een lector, die daartoe een 
korte opleiding heeft gehad.  
De lectoren zijn: 

Johan Biemond 
Petra Brands 
Lummy Blömer 
Dick Boer 
Christiaan Cevaal 
Kees van Dooyeweert 
Femke Helsdingen 
Rian de Hulster 
Gerrie Kraak 
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Wim Lieve 
Tjitske Maarsingh 
Ineke Stienstra 
Coos Verhoef 

De coördinatie is in handen van: 
Lummy Blömer 

 

KOSTER 
De koster van de Centrumkerk is: 

Coen Helsdingen. 
Wim Zaal is hulpkoster. 
 

OPEN CENTRUMKERK 
De Centrumkerk is open op zaterdag 
tussen 11.00 en 14.00 uur tijdens de 
40-dagentijd, de zomerperiode juli en 
augustus, en de Adventstijd. 
Als het bord "De kerk is open" buiten 
staat, is iedereen van harte welkom. 
Er zijn vrijwilligers die iets kunnen 
vertellen over onze kerkelijke ge-
meenschap. Er is ook gelegenheid om 
een kaarsje te branden of een ge-
dachte of belevenis op te schrijven. 
Daaraan wordt op de zondag erop in 
de kerkdienst aandacht besteed. Het 
is ook mogelijk om met iemand in ge-
sprek te gaan, een kopje koffie of 
thee te drinken, of alleen rustig te zit-
ten en te luisteren naar muziek; de 
ene keer live gespeeld door mensen 
die dit fijn vinden om muziek te ma-
ken, een andere keer muziek van een 
CD. 
Behalve deze zaterdagmiddagen 
staan de kerkdeuren van de Centrum-
kerk ook open als het kerkelijk bureau 

open is. In de dagkapel kan dan een 
kaarsje worden aangestoken of een 
intentie worden opgeschreven. 
Teamleden: Lummy Blomer, Marie 
Anne de Bruin, Femke Helsdingen, Ria 
Konijnenberg, Machteld Loeff, Tjitske 
Maarsingh, Tini van der Sluijs 
Informatie bij de teamleden 
 

ORGANIST 
De gemeentezang in de Centrum kerk 
wordt op het orgel en/of de piano be-
geleid door: 

Wim Brands (cantor) of 
Han Siemons 

 

PREEKVOORZIENING 
Voor de invulling van de vrije zondagen 
van de eigen predikanten wordt 
meestal een beroep gedaan op gast-
predikanten.  
We kunnen een beroep doen op een 
aantal predikanten die geen eigen ge-
meente (meer) hebben omdat ze met 
emeritaat (pensioen) zijn of in een zie-
kenhuis of andere zorginstelling wer-
ken of verbonden zijn (waren) aan een 
school of universiteit. 
Soms komen er suggesties van ge-
meenteleden om een bepaalde predi-
kant te vragen.  
Niet iedereen is natuurlijk beschikbaar 
op de gewenste zondag.  
Afspraken maken voor vakantiezonda-
gen zijn het moeilijkst.  
Coördinatie: Lummy Blömer 
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SERRE-INRICHTING 
Een onderdeel van de Centrumkerk is 
de nieuw aangebouwde Serre die de 
verbinding vormt tussen de kerkzaal 
en De Magneet.  
Het is een multifunctionele ruimte die 
voor allerlei doeleinden wordt ge-
bruikt. Zo wordt er voor en na de 
kerkdienst koffie gedronken en wor-
den er allerlei vergaderingen en bij-
eenkomsten gehouden.  
Voor de inrichting en aankleding van 
deze ruimte is een permanente com-
missie aangesteld, die er ook op let 
dat niet allerlei folders en posters 
worden neergelegd of opgehangen. 
Als u iets aan de inrichting van de 
Serre wilt veranderen of er iets wilt 
ophangen, neem dan vooraf contact 
op met een lid van deze commissie. 

De commissie wordt gevormd door: 
Endry van Garderen (coördinator) 

Elsy Gjaltema 
Hennie de Waal 
Thea Zwagerman 
 

WELKOM 
Als u op zondag de kerk binnenkomt 
door de zij-ingang (links van de kerk) 
dan wordt u welkom geheten door 
een ouderling. In verband met koffie 
drinken vóór de dienst wordt deze in-
gang het meest gebruikt. Als u ge-
bruik maakt van de hoofdingang dan 
wordt u begroet door mensen van de 
welkomstcommissie. 
Het rooster van de commissie wordt 
gecoördineerd door: 

Anneke Kappetijn 
 
 
 
 
TOEGANKELIJKHEID 
De kerkzalen en bijruimten van de Centrumkerk zijn goed toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. Er is geen speciaal invalidentoilet, maar het lin-
ker toilet biedt ruimte voor b.v. een rollator. 
 
RINGLEIDING 
In de kerkzaal van de Centrumkerk is een ringleiding voor slechthorenden. 
 
VERHUUR KERKGEBOUWEN 
Voor gebruik/huur gebouwen zie: verhuur@pgbilthoven.nl 
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WERKGROEPEN 
 
WERKGROEP “INSPIREREN” 

De Commissie Leren is door de Alge-
mene Kerkenraad van de PGB inge-
steld en heeft tot doel één zijde te 
vullen van de drie die het wezen van 
een gemeente uitmaken: vieren, die-
nen, inspireren, -de laatste dus.  
De Commissie organiseert lezingen, 
gesprekken en cursussen voor be-
langstellende gemeenteleden.  
Daarbij gaat het vooral om de relatie 
tussen gemeente en wereld, maar 
ook over dichters, over gedachten en 
voorstellingen in de Bijbel, zoals de 
serie over Dood en opstanding in het 
Oude Testament en in de vroege kerk 
en dergelijke.  
De plannen worden steeds in het 
kerkblad, via het zondagsbulletin en 
door middel van direct mail bekend 
gemaakt.  
Op dit moment bestaat de commissie 
uit de volgende leden:  
Gijs van Beusekom (namens De Ark) 
Louise Blok 
Bart Davidse 
Ria Konijnenberg (coördinator) 
Ellen Kieviet 
Harold Oechies 
 

WERKGROEP “VIEREN” 
De werkgroep “Vieren” houdt zich in-
houdelijk bezig met de erediensten.  
Hierbij valt te denken aan de keuze 
van de leesroosters, van projecten, 
de invulling van de liturgische onder-
delen, van bijzondere diensten.  
Soms gaat het om een specifieke 
dienst, soms over de liturgie in een 

groter perspectief; kunnen we de 
diensten op een aansprekende ma-
nier vorm blijven geven voor jong én 
oud?  
De werkgroep Vieren wordt gevormd 
door: 
Lummy Blömer, scriba 
Wim Brands, cantor 
Marjolein Cevaal, predikant 
Harold Oechies, predikant 
Idelette Schuurman, kinderkerk  
Han Siemons, organist  

 
WERKGROEP ZWO 

ZWO staat voor: zending, werelddia-
conaat en ontwikkelingssamenwer-
king. Deze groep bestaat uit zes men-
sen en vergadert acht keer per jaar.  
De groep houdt zich onder andere 
bezig met de veertigdagencampagne, 
diverse schrijfacties van Kerk in Actie, 
de Paasgroetenactie en de zendings-
bussen (in samenwerking met de zen-
dingscommissie van De Ark).  
De werkgroep is aanspreekpunt aan-
gaande het gebruik van Fairtrade-pro-
ducten binnen de kerkelijk gemeente. 
Contactpersoon is: 
Machteld Loeff.  
De overige werkgroepleden zijn: 
Jos Jongerius 
Tjitske Maarsingh,  
Mieneke van Oord,  
Ankie Verburg,  
Anneke Verburg 
Erik Kappetijn (ZWO-diaken) 
John van Zijl 
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WERKGROEP OECUMENISCH  
DIACONAAT (WOD) 

De werkgroep Oecumenisch Diaco-
naat van de Raad van Kerken de Bilt 
en omstreken probeert niet-kerke-
lijke mensen, van wie hun problema-
tiek groter is dan zij zelf aankunnen, 
en die niet wordt opgelost binnen het 
sociale stelsel van de overheid, met 
advies, (kortdurende) begeleiding, of 
met concrete, soms financiële, hulp 
weer op weg te helpen. 
Contactpersoon is:  
Nico van Wiggen via  
wod.raadvankerken@gmail.com 

 
AMNESTY INTERNATIONAL 

De werkgroep Kerkenwerk wordt ver-
tegenwoordigd door diverse contact-
personen vanuit de kerken: De Bilt, 
Bilthoven, Groenekan, Hollandse Ra-
ding en Maartensdijk en is verant-
woordelijk voor diverse activiteiten, 
zoals: 

x Schrijfacties  
x Themadiensten in samenwerking 

met de predikanten  
x Verkoop Amnesty-artikelen  
x Kaarten gewetensgevangenen  
x Fakkelwake op 10 december (de 

dag van de rechten van de mens) 
x Vertegenwoordiger vanuit de diaco-

nie van de Protestantse Gemeente 
Bilthoven is: John van Zijl. 
 

RAAD VAN KERKEN 
De Raad van Kerken De Bilt en Om-
streken is een samenwerkingsver-
band van christelijke kerken en ge-
loofsgemeenschappen in de zes 
dorpskernen van de gemeente De Bilt 
en in Den Dolder.  
De aangesloten kerken en geloofsge-
meenschappen willen elkaar verster-
ken en gezamenlijk dienstbaar zijn 
aan de samenleving, met behoud van 
eigen identiteit en zelfstandigheid.  
Meer informatie is te vinden op: 
www.raadvankerkendebilt.nl 
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