
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 28 mei 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 

Het was een echt pinksterfeest 
afgelopen zondagmorgen in onze 
kerk. Na afloop van de dienst was 
er een gezellig samenzijn voor de 
kerk, gemeenteleden vanuit de 
kerk en vanuit de Julianaschool 
zagen elkaar weer na lange tijd en 
er werd fijn met elkaar 
gesproken. Ik hoop van harte dat 
we zo de zomer samen met u 
door kunnen gaan.   

Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
 
Toegangsbeleid Centrumkerk i.v.m. de Corona epidemie 
 

Voor deelname aan een dienst kunt u zich, van maandag tot en met 
donderdag 14.00 uur aanmelden bij het kerkelijk bureau bij voorkeur 
per e-mail, kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl of telefonisch 030-
2282866, bij geen contact graag een voicemailbericht inspreken. Coen 
Helsdingen bericht u of u kunt deelnemen.  Leest u in de vorige 
nieuwsbrief onze spelregels. Wij hopen hiermee alle 
voorzorgsmaatregelen te hebben genomen en rekenen op uw 
medewerking.                                                                                               
                                                                                                   De kerkenraad 

 
In memoriam 
Op 23 mei 2021 is ons gemeentelid Ada Jessurun-Cornelisse overleden. 
De afscheidsdienst is maandag 21 mei in besloten kring. 
Dit afscheid is te volgen via de link: 
htttps://dela2.plechtigheidonline.nl/login/code/MPNX-FRHP   
 

 

 Dagkapel  
Moment 
van 
bezinning of 
aansteken 
van een 

kaarsje. Open van 
maandag t/m zaterdag van 
10.00 – 15.00 uur. 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 één van 
onze predikanten:  
ds. Harold Oechies  

030-6966497 
ds. Marjolein Cevaal 

030-6336151 

  

 
 

Agenda 
Veel activiteiten zijn 
doorgeschoven naar het 
voorjaar van 2021. 
 
Website 
www.pgbilthoven.nl 

 
 

 
 

Kerkelijk bureau 
030-228 28 66 

kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl 
 

mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
http://www.pgbilthoven.nl/
mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
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Terugblikken bij afscheid als predikant met bijzondere opdracht 
Komende zondag zal ik afscheid nemen van de Protestantse Gemeente 
Bilthoven als predikant met bijzondere opdracht. Ik blijf wel als 
gemeentelid meeleven in onze kerk. Als predikant zal ik daarna 
verbonden gaan worden aan de Protestantse Kerk te Gouda, omdat ik 
daar nu werk als geestelijk verzorger in het Groene Hart Ziekenhuis. 
Het lijkt misschien een beetje een vreemde constructie, predikant en 
geestelijk verzorger, maar het heeft er mee te maken dat dominees niet 
los verkrijgbaar zijn. Ze horen bij een kerk, ze geven hun ambt vorm 
vanuit de kerk en niet op eigen houtje. Het werk als geestelijk verzorger 
in een zorginstelling is ruimer dan dominee zijn, het is werk waarbij je er 
voor iedereen bent, kerkelijk of niet. Daarvoor hoef je niet altijd het 
ambt van dominee of pastor te hebben. Ik stel me meestal ook niet 
direct voor als dominee. Gaandeweg kan er een moment komen waarop 
er behoefte is aan een kerkelijk ritueel of wordt er specifiek om een 
dominee of pastor gevraagd, bijvoorbeeld omdat iemand stervende is en 
graag een zegen wil ontvangen of dat familie vraagt om met hen te 
bidden. Ook het voorgaan in diensten en uitvaarten valt onder het ambt 
van dominee en daarmee onder de verantwoordelijkheid van een kerk. 
Zo is de vorm ontstaan dat er ook predikanten met bijzondere opdracht 
zijn die door een kerk bevestigd worden in hun ambt en van daaruit hun 
werk doen als geestelijk verzorger in de zorg (en andere sectoren van de 
maatschappij). Vanaf 1992 heb ik in De Bilt en Bilthoven gewerkt als 
geestelijk verzorger. Het eerste jaar was dat in dienst van de Stichting 
Geestelijke Verzorging die mij had aangenomen als geestelijk verzorger 
voor drie instellingen. Het was een oecumenische stichting die vanuit de 
kerken zorgde voor geestelijke verzorging. Een van de leden van die 
stichting was toen Loes van Blooijs, nog steeds gemeentelid van onze 
kerk. Mede dankzij haar heb ik, vers van de studie af, deze kans 
gekregen. Een jaar later ben ik bevestigd als predikant met bijzondere 
opdracht in de Julianakerk en ben ik ook rechtstreeks in dienst gekomen 
bij de verpleeghuizen Beukenburg in Groenekan en bij De Biltse Hof. Na 
de nieuwbouw van De Biltse Hof ben ik alleen daar gaan werken en dat is 
later uitgebreid naar De Bilthuysen. Als ik in de eerste jaren voorging in 
een dienst gebeurde het wel eens dat een bewoner aan een vrijwilliger 
vroeg: “Waar is de dominee?”. Als dan gezegd werd: “Die staat er al, dat 
is de dominee”, dan was de verbazing heel groot: “Dat meisje?!”. Het 
was voor sommige ouderen wel even wennen dat de dominee een 
vrouw kon zijn en ook nog zo jong. Dat jonge is vanzelf over gegaan, ook 
al werd ik nog wel eens op een liefdevolle manier “meisje” genoemd. 
Geestelijke verzorging voor ouderen is mooi werk: verhalen horen over 
hun leven, meeleven met hun ervaringen met het ouder worden, samen 
zingen en bidden, dichtbij zijn als het leven een einde gaat nemen en het 
voorgaan bij uitvaarten waarin we voor het aangezicht van God met 
elkaar recht doen aan het leven van de overledene. De individuele 
gesprekken, gespreksgroepen en kerkdiensten in de tehuizen waren vaak 

Collectes in Corona tijd 
 
 
 
 

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 
 

30 mei Diaconie + Jong 
Protestant (Kennis maken 
met diaconaat; PKN)  
 

6 juni Collecte 
Werelddiaconaat 
(Oeganda; Kerk in actie) 
 
 
Kerkdiensten 
 

30 mei om 10.30 
Ds. Harold Oechies 
 

6 juni om 10.30 
Ds. Marjolein Cevaal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Zoom” koffie drinken na 
de dienst 
Elke zondag 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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intensief, maar ook mooi. Het was dankbaar werk, samen met 
kerkvrijwilligers, zorgmedewerkers en andere collega’s.  
Al die ervaringen heb ik meegenomen naar mijn nieuwe werk als 
geestelijk verzorger in een ziekenhuis en kan ik daar, op een andere 
manier, inzetten. In een ziekenhuis gaat het vooral om de gesprekken 
met patiënten, één op één. Ook daarbij gaat het om meeleven, luisteren, 
aandacht geven, samen bidden. En hopelijk komen daar, als corona 
eindelijk wat meer onder controle is, ook kerkdiensten bij. Zondag 13 
juni word ik daarom verbonden aan de kerk van Gouda als predikant met 
bijzondere opdracht. Met als taak de geestelijke verzorging in het 
ziekenhuis.  Hartelijke groet Louise Blok 
 
Actie vakantietasjes ZWO 
De actie vakantietasjes gaat weer van start. Juist nu willen we een 
gebaar maken naar de kinderen in Bilthoven en omstreken die om 
verschillende redenen niet op vakantie kunnen. Als in de zomer iedereen 
in hun buurt vertrokken is, blijven zij alleen achter. Hoe gaat het in zijn 
werk? We krijgen rugzakjes die we heel gericht gaan vullen. Hiervoor 
vragen we hulp van de voedselbank. Zij zullen ons aangeven welke 
kinderen hier voor in aanmerking komen en via hen zullen de tasjes ook 
een weg vinden naar deze kinderen. Vanaf 1 juni zal er een grote doos in 
de dagkapel staan waarin u spullen voor in de tasjes kunt doen. Te 
denken valt aan spelletjes, opblaasballen, vakantieboeken, stickerboeken 
etc. In de week van 5 juli gaan we de tasjes vullen om te zorgen dat ze 
vòòr het begin van de vakantie bij de kinderen zijn. Met vragen kunt u bij 
ons terecht;  Ankie; 030 2285700          Machteld; 030 6932171 
www.kerkinaktie.nl/vakantietas 
 

 
Contactgegevens gemeenteleden van de Centrumkerk  
Om het onderlinge contact en pastoraat in onze wijkgemeente van de 
Centrumkerk te vergemakkelijken, wil de kerkenraad de contactgegevens 
van onze gemeenteleden verzamelen. De bedoeling is dat de lijst met 
contactgegevens alleen op papier met elkaar wordt gedeeld, en dat 
iedereen die erop staat een exemplaar krijgt. Als u het nog niet gedaan 
hebt, kunt u uw toestemming en gegevens doorgeven aan de scriba mw. 
Lummy Blömer, lblomer@hotmail.com, tel. 030 - 229 18 71. U kunt ook 
het onderstaande strookje invullen en in de bus doen bij het Kerkelijk 
Bureau. Contactgegevens voor onderling contact in de wijkgemeente 
van de Centrumkerk 
Naam: 
...................................................................................................................... 
Adres: 
...................................................................................................................... 
Telefoonnummer: 
................................................................................................................ 
Email-adres: 
...................................................................................................................... 

http://www.kerkinaktie.nl/vakantietas
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Eekhoorns 
De boeken van Toon Tellegen staan vol met verhaaltjes over de 
eekhoorn en de mier. De eekhoorn eet graag beukennotentaart en de 
mier denkt graag diep na. Samen hebben ze heerlijke gesprekjes. We 
lezen voor uit zijn boeken en glimlachen daarbij. Nu woonden wij nog 
maar net in Bilthoven of ja hoor, daar trippelde al een eekhoorn door de 
tuin! Geweldig mooi beestje, dus ik wilde snel een foto maken. Dat 
mislukte natuurlijk want hij was snel, en ik fotografeerde door de ruit 
heen. Nog een paar keer geprobeerd maar ik kreeg er nooit een mooie 
foto van. Nu we op de Prins Hendriklaan wonen, zien we ze veel minder 
vaak.  
Maar nu zag ik een reportage van Geert Weggen. Hij woont in Zweden 
en fotografeert eekhoorns. En allerlei grappige posities en prachtige 
foto's. Als je even op zijn website kijkt, zie je hoe knap hij dat doet. En 
hoe licht de foto's zijn. Ik bedoel, ze geven je iets lichtvoetigs. Er is op zijn 
foto's niks moeilijks  of gecompliceerds. In een tijd waarin de wereld nog 
steeds wel ingewikkeld is (welke maatregelen hebben we nu ook alweer? 
en wat vinden we allemaal van vaccineren? en hoe moet dat nou met 
een coronapaspoort ?)  is dat een verademing.  Als ik de foto's zie, stel ik 
me voor hoe God geniet van Zijn schepping. En hoe God ons even 
vreugde geeft als we zo'n beestje door de tuin zien huppelen.  
Heeft u wel een mooie foto?  Ik houd me aanbevolen! 
ds Marjolein Cevaal.  
https://geertweggen.com/ 
https://www.flickr.com/photos/hardeko/  
 

 
 

https://geertweggen.com/
https://www.flickr.com/photos/hardeko/

