
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 4 juni 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
En weer kunnen we iets versoepelen. Vanaf zondag a.s. mogen 50 
mensen in de kerk. Daar zijn we heel blij mee. Na afloop is er weer 
koffiedrinken buiten voor de kerk. Omdat ook daar 50 mensen zijn 
toegestaan stoppen we met de uitloop naar de Julianaschool. We zijn 
Ella dankbaar dat ze ons afgelopen zondagen geholpen heeft hierin. We 
blijven ook online uitzenden om alle gemeenteleden te bereiken. Zolang 
de 1,50 meter regel blijft bestaan is het maximum 50 personen, we 
kijken uit naar de volgende versoepelingen en voltooiing van vaccinaties 
voor iedereen die dat wil. Voor nu houd vol en blijf gezond! 
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 

 
 
 
 
 
 

Omdat iedereen vakantie verdient! 
Al verschillende jaren biedt Het vakantiebureau (bekend van de 
diaconale senioren-/zorgvakanties) en RCN Vakantieparken gratis 
vakanties aan mensen voor wie een vakantie minder vanzelfsprekend is 

 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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door eenzaamheid, gebrek aan geld of fysieke omstandigheid. Eén van 
die initiatieven is de midweek ‘ouderen in het zonnetje’ waar weer 
deelnemers voor gezocht worden. 
 

Midweek ‘ouderen in het zonnetje’ 
In de week van 6 tot en met 10 december 2021 kunnen 150 ouderen 
genieten tijdens de gratis midweek ‘ouderen in het zonnetje’ op 3 RCN 
vakantieparken in Nederland. Deze midweek is bedoeld voor (mobiele) 
senioren die vanwege een klein sociaal netwerk en een smalle beurs al 
jaren niet meer op vakantie zijn geweest en het juist zo verdienen er 
eens lekker uit te gaan. In de midweek is er een gevarieerd all-inclusive 
programma, en volop ruimte om elkaar te ontmoeten! 
 

Aanmelden 
Voor deze vakantie geldt dat de aanmelding moet worden ingediend 
door de diaconie (die beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de 
voorwaarden). De aanmelding van de ouderenmidweek vindt plaats 
vanaf half juni. Ouderen kunnen samen met een begeleider worden 
aangemeld, maar er zijn ook enkele individuele plaatsen beschikbaar.  
 

Kent u ouderen, die hiervoor in aanmerking komen?  
Neem dan contact op met: 
Mariëtte Venema,  Diaken Centrumkerk mariettevenema3@gmail.com  
 
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 hiervoor 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 
 

 
Vacatures 
Nu de activiteiten weer van start gaan in onze kerk is het ook tijd om aan 
alle gemeenteleden jong en ouder te vragen om mee te helpen aan de 
opbouw van onze gemeente. 

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 
 

6 juni Collecte 
Werelddiaconaat 
(Oeganda; Kerk in actie) 
 

13 juni Collecte 
Missionair werk (Kerk voor 
het dorp; PKN) 
 
Kerkdiensten 
 

6 juni om 10.30 
Ds. Marjolein Cevaal 
 

13 juni om 10.30 
Ds. Harold Oechies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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. 
 

mailto:mariettevenema3@gmail.com
http://www.kerkinaktie.nl/vakantietas
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Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief is gestart in de beginperiode van het Coronatijdperk. 
De reacties zijn zeer positief en we willen hier graag mee doorgaan. 
Daarom zijn we op zoek naar een aantal mensen om bij toerbeurt de 
brief te maken. 2 namen zijn al bekend, maar daar mogen er nog wel 2 
bij. Bent u, ben jij vaardig met Word en inplakken foto’s en vindt u, jij het 
leuk om hieraan mee te werken laat het ons dan weten.  
Communicatie 
We zijn op zoek naar mogelijkheden om goed en snel de juiste 
informatie te geven aan onze gemeenteleden, jong en ouder en anderen 
in onze plaatselijke gemeente. We zijn ons aan het oriënteren naar de 
mogelijkheden naast Website, nieuwsbrief, kerkblad, e-mail. Om met 
elkaar te communiceren en ook om evenementen binnen onze kerk 
plaatselijke bekendheid te laten krijgen zoals bijv. kaarsje aansteken op 
gedachteniszondag. Wie heeft ervaring met communicatie in deze tijd en 
wil graag meedenken, meewerken in de commissie Communicatie. 
Evaluatie Coronatijd 
Corona heeft ons leven lange tijd beheerst. Het wordt tijd om de draad 
weer op te pakken. We willen graag weten wat er in onze gemeente 
goed ging en wat voor verbetering vatbaar is. En vooral hoe krijgen we 
iedereen weer betrokken in onze gemeente om het gemeenteleven te 
laten bloeien. Wie wil meedenken, meewerken aan opzet evaluatie en 
uitwerking hiervan. 
Reacties en vragen voor de vacatures zijn welkom op 
info@gemeentenieuws.nl 
 
 
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: 
...................................................................................................................... 
 

mailto:info@gemeentenieuws.nl
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Een geschenk van God 

Eindelijk ging de zon schijnen en stroomden de terrassen vol. Het werd 
zelfs zo warm dat velen het water verkozen om verkoeling te zoeken. In 
ons kerkgebouw mochten we weer kerkgangers verwelkomen en de 
eerste gespreksgroep kon na zes maanden eindelijk weer fysiek van start 
gaan. Wat was het fijn om elkaar weer te ontmoeten! Heerlijk dat we 
leven weer kunnen oppakken met alle versoepelingen van de laatste 
weken. Het gaat de goede kant op. Hopelijk kunnen we deze zomer 
eindelijk weer onbezorgd genieten. Ik moet hierbij gelijk denken aan 
Bijbelschrijver Prediker (3: 12-13) die eten en drinken en genieten van al 
het goede een geschenk van God noemt.  Die verbinding van boven met 
ons gewone aardse leven vind ik de kracht van iemand als Prediker en 
überhaupt van het Oude Testament. Waar het Nieuwe zich nog wel eens 
wil verliezen in abstracte begrippen als Geest, licht en liefde, houd het 
Oude je met beide benen op de grond. De Nederlands theoloog Kornelis 
Heiko Miskotte (1894-1976) noemde dit ‘het tegoed van het Oude 
Testament ten opzichte van het Nieuwe’. Zo zijn er meer thema’s die je 
alleen in het eerste deel van onze bijbel tegenkomt en niet in het 
tweede. Bijvoorbeeld seksualiteit in Hooglied, politiek bij Amos, scepsis 
bij Prediker en de opstandigheid tegen God bij Job. Deze voorbeelden 
laten maar weer eens zien dat je het Nieuwe testament nooit zonder het 
Oude kunt lezen, want anders mis je een belangrijk deel van het leven. 
Miskotte spreekt overigens liever over ‘eerste en tweede Testament’. 
Immers de benaming Oude Testament wekt de indruk dat het 
achterhaald is of in ieder geval een trede lager staat dan het Nieuwe. 
Maar genoeg theologie. Als u weer op een terrasje zit, geniet ervan het is 
immers een geschenk uit de hemel!  
Ds. Harold Oechies 
 


