
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 11 juni 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Deze week zijn er al weer diverse activiteiten van start gegaan. De serre 
is zo ingericht dat daar 11 mensen bijeen kunnen komen.  En in de 
kerkzaal kunnen 50 mensen. Vanaf volgende week zal Matty Vroom een 
aantal weken de nieuwsbrief verzorgen. Ik ben blij dat Matty het wil 
doen. Zelf stap ik samen met Marieke weer op de fiets en trekken we 
een paar weken door Nederland en als het kan door Duitsland. 
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 nieuwsbrief 
van 21 mei 2021 onze spelregels. Wij hopen hiermee alle 
voorzorgsmaatregelen te hebben genomen en rekenen op uw 
medewerking.                                                                                               
                                                                                                   De kerkenraad 

 

 
Supergezellige afsluiting van Rock Solid 

Vrijdag 4 juni hield Rock Solid een supergezellige 
afsluiting van het seizoen! Net als vorig jaar 
hadden we heerlijk weer, en konden we buiten 
eten. Er waren frietjes van de snackbar maar ook 
allerlei lekkere dingen die de jongeren zelf 
meegebracht hadden: spiesjes met mozzarella, 
tomaat en basilicum. Marshmallows. Cupcakes. 
Fanta en cola. Oranje eierkoeken. Smullen dus! 
We keken ook even terug op het afgelopen 
seizoen: de online avonden waren natuurlijk niet 

 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/
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zo leuk samen in de kerk iets doen. De kerstboom maken was wel heel 
erg leuk. We hopen volgend jaar weer meer spellen te doen. En op de 
startzondag hebben we wel zin om mee te doen met een actief 
middagprogramma. We hopen elkaar dan weer te zien! De leiding werd 
bedankt met lekkere brownies en douchegel. De jongeren kregen een 
tuinlampje op zonne-energie: het afgelopen seizoen hebben ze licht 
opgevangen door de gezelligheid, gesprekken en van God zelf - nu 
kunnen zij dit licht zelf uitstralen! Goede zomer allemaal! 
Groet, namens de leiding, ds. Marjolein Cevaal 
 

 
Actie vakantietasjes ZWO 

De actie vakantietasjes gaat weer van start. 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 
 

 
Vacatures 
In de vorige nieuwsbrief heb ik gevraagd om ons te komen helpen bij het 
maken van de nieuwsbrief, met onze communicatie en met de evaluatie 
van kerk zijn in Coronatijd. Ik vroeg u te reageren via e-mail. Bij het 
opgeven van het e-mailadres heb ik een fout gemaakt, sorry daarvoor.  
Lees het in de vorige nieuwsbrief nog eens door. Wilt u als u al 
gereageerd hebt dit nog een keer doen en als u nog niet hebt 
gereageerd, dan is dit een nieuwe kans. Het e-mailadres is 
gemeentenieuws@pgbilthoven.nl ,of wdekruijf@ziggo.nl  
 

 
Muzikanten gezocht! 
Voor de begeleiding van de zomervieringen gedurende de 
schoolvakantie (17 juli -29 augustus 2021) zoeken we muzikanten. Er zal 
tijdens deze vieringen nog niet gezongen mogen worden dus het gaat 
puur om een muzikale omlijsting. Bespeelt u een instrument en voelt u 
er voor een of meer vieringen te begeleiden neemt u dan even contact 
met mij op.  Ds. Harold Oechies (030-69 66 497)  
 
 

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 
 

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

20 juni Collecte 
Noodhulp 
(Wereldvluchtelingendag 
Kerk in actie)  
 
Kerkdiensten 
 

13 juni om 10.30 
Ds. Harold Oechies 
 

20 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. 
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Familie 
Afgelopen zondag waren we met 50 kerkgangers! Dat was erg fijn. Het 
ging in die kerkdienst over familie. Hoe lijkt onze kerkelijke gemeente op 
familie? En wat kunnen we doen om nog meer op een familie te lijken? 
U hebt die twee vragen op kaartjes en via email beantwoord. Bedankt 
voor alle mooie antwoorden! U kunt de antwoorden hieronder ook 
lezen. 
De antwoorden staan in een woordwolk. Hoe werkt dat? Het woord 
'familie' staat centraal. De antwoorden die het meest voorkomen, zijn 
het grootste weergegeven. Een eenmalig antwoord, staat in kleinere 
letters. Misschien helpt het om de afbeelding even te vergroten. Een 
paar antwoorden vielen mij op: bij vraag 1 (hoe zijn we nu als een 
familie?): het meeste wordt genoemd dat we met elkaar meeleven. In 
lief en leed. Op allerlei 
manieren. Laat het 
een bemoediging zijn 
voor wie hier zelf 
actief aan meedoet, en 
laat het een 
aanmoediging zijn 
voor als je wel eens 
denkt: zal ik even iets 
van me laten horen? 
Doen dus! Bij de 
tweede vraag (nog 
meer) werd vaak gezegd dat we meer gelegenheden voor ontmoeting 
kunnen aanbieden. Via maaltijden, uitjes, gespreksgroepen, wandelingen 

en het koffie drinken. 
Het is een wens ook 
om bij het 
koffiedrinken meer van 
gesprekspartner te 
rouleren. We vragen 
daarbij ook uw 
medewerking: bij het 
buiten koffiedrinken is 
dat makkelijker dan 
binnen. Als u op 
iemand wilt afstappen 
die u niet (zo goed) 
kent, dan helpt het om 
van tevoren even een 
vraag te bedenken. 

Bijvoorbeeld: wat gaat u vanmiddag doen? gaat u deze zomer op 
vakantie? hebt u dit boek ook gelezen? welk lied vond u vanmorgen het 
mooiste?, enz. Ik heb genoten van alle antwoorden. Van de warmte. En 
van de verlangens die eruit spraken. We gebruiken deze antwoorden om 
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komend jaar weer alert te zijn op hoe de met elkaar omgaan. Open en 
eerlijk, als broers en als zussen.  Groet, Marjolein Cevaal.  
Ps. Wilt u nog reageren? Stuur mij gerust een berichtje: 
domineecevaal@gmail.com  
 
Zeeuwse noten 

Velen van ons kijken er al 
lange tijd reikhalzend naar 
uit, ik ook. Niet meer 
luisteren naar de zang van 
anderen, hoe mooi ook, 
maar zelf zingen. Misschien 
heeft u wel begrepen dat 
daar vanuit onze landelijke 
kerk nu groen licht voor 
gekomen is. Zij het heel 
voorzichtig twee coupletten 

aan het eind van de kerkdienst en alleen als het qua kubieke meters kan. 
In onze Centrumkerk lukt dit met de huidige regels helaas nog niet. 
Afgelopen zondag was ik voorganger in mijn oude gemeente in Zeeland 
waar ik 21 jaar geleden bevestigd ben als predikant. Ik kijk er elk jaar 
weer naar uit om de mensen te ontmoeten met wie ik een aantal jaren 
heb mogen meeleven in hun lief en leed. Als ik de consistorie van de kerk 
binnenkom zie ik mezelf hangen in de fotogalerij van de predikanten die 
de gemeente gediend hebben sinds 1652. Ook ik ben onderdeel 
geworden van die geschiedenis. Maar genoeg gemijmer, de reden dat ik 
dit schrijf is een andere dan pure nostalgie. De kerk van Nieuw en Sint 
Joosland is namelijk groot genoeg om veilig te kunnen zingen! De 
liederen in de dienst werden gezongen door een gelegenheidskoor van 
een viertal gemeenteleden behalve het slotlied ‘’Geest van hierboven’’. 
Precies twee coupletten die door iedereen die dat wilde gezongen 
mochten worden. Niets ten nadele van het koor maar nu werd de hele 
kerk gevuld met vrolijke noten: ‘Wij mogen zingen van grote dingen, als 
wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja!’ Er 
gebeurde wat in die kerk. Door het samen zingen veranderden de 
kerkgangers van hoorders in deelnemers aan de dienst. Verbonden en 
betrokken op elkaar en op wie ons te boven gaat. Om het met lied 675 te 
zeggen voelden we ons weer ‘Gods kinderen’. Dat is het bijzondere van 
een kerkdienst, dacht ik. Samen zingen, waar doe je dat nog? En dan ook 
nog eens ieder naar zijn of haar vermogen.  Er zijn geen toegangseisen. 
De een op toon, de ander eronder, brommend of mee neuriënd. De 
kwaliteit doet er -gelukkig- niet toe. Zelf ben ik niet zo’n zanger maar 
samen durf ik het wel aan. Die zondag in Zeeland smaakte naar meer! 
Ds. Harold Oechies 
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