
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 18 juni 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Heeft u dat ook wel eens dat u met uw gedachten al verder bent dan het 
in werkelijkheid is. Mij overkwam dat vorige week toen ik meldde over 
onze vakantie. We stappen echter volgende week op de fiets, vandaar 
dat deze brief nog door mij gemaakt wordt. De komende weken zal 
Matty het verzorgen. Dan even wat anders. Ik hoor de laatste weken van 
gemeenteleden dat we zo strak zijn in de toelating en met de toepassing 
van Covid regels. We volgen inderdaad nauwgezet de geldende 
richtlijnen om het gezondheidsrisico voor iedereen zo laag mogelijk te 
houden. Veel gemeenteleden zijn inmiddels gevaccineerd, maar nog niet 
allemaal. Het ziet er naar uit dat medio juli iedereen die dat wil een 
eerste vaccinatie gehad kan hebben en de meeste mensen 2 vaccinaties. 
Op dat moment zullen we verdere versoepelingen bespreken, ook de 
mogelijkheid van zingen. Zolang de 1,5 meter regel van toepassing blijft 
kunnen er niet meer dan 50 mensen in de kerk. Als u de kerkdienst 
online bekijkt en u mist het contact, dan bent u na de dienst van harte 
welkom bij het koffiedrinken voor de kerk om toch anderen te zien en te 
spreken. Houd moed 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 nieuwsbrief 
van 21 mei 2021 onze spelregels. Wij hopen hiermee alle 
voorzorgsmaatregelen te hebben genomen en rekenen op uw 
medewerking.                                                                                               
                                                                                                   De kerkenraad 

 

 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 
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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 
 

 
 
Kerkelijk Bureau 
Van 25-06-2021 tot 18-07-2021 is Coen Helsdingen met vakantie. 
Het Kerkelijk Bureau zal in deze periode niet ‘bemand’ zijn, wij vragen 
hiervoor uw begrip. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met 
onze vervangende koster Wim Zaal - tel. 06-13396759   
- of bij geen gehoor - Jan Homan, voorzitter van het College van 
Kerkrentmeesters - tel. 06-52504207 
 

Voor opgave van het bijwonen van de kerkdiensten op zondag 27 juni en 
4, 11 en 18 juli kunt u een mailbericht sturen naar onze scriba,  
mevr. L. Blömer – Snijder  lblomer@hotmail.com  of, bij geen andere 
mogelijkheid van communicatie, met haar contact opnemen –  
tel. 06-33639193 
 
 
Weer een nieuwe bijbelvertaling?! 
In oktober komt er een nieuwe 
bijbelvertaling uit. Alweer?! De laatste 
heette toch al “De Nieuwe Bijbelvertaling”? 
(NBV). Ja… maar daarin zijn nog weer eens 
12.000 wijzigingen aangebracht. En dus 
komt er een nieuwe versie: De NBV21. De 
wijzigingen zijn voor 33% afkomstig van 
reacties van Bijbellezers. Dat is leuk om te 
weten! Kom je iets tegen dat je onlogisch 
vindt: het kan zijn dat het tot een 
verandering in de Bijbelvertaling leidt! Ik volgde een Masterclass over 
deze NBV21 en kwam van alles te weten. Zo was er een dominee die had 
opgemerkt: als Kaïn geboren is (Genesis 4: 1), dan staat er in het 

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 
 

20 juni Collecte 
Noodhulp 
(Wereldvluchtelingendag 
Kerk in actie)  
 

27 juni Collecte 
Diaconie en kerk 
 
 
Kerkdiensten 
 

20 juni om 10.30 
Ds. Harold Oechies 
 

27 juni om 10.30 
Ds. Benedikte Bos, 
Ouderkerk aan de Amstel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“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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Hebreeuws dat Eva daarna zijn broer ter wereld bracht. Dan kun je 
denken: dat is dus het jongere broertje dat een paar jaar later geboren 
wordt. Maar zo staat het er niet: je kunt ook denken dat het de 
tweelingbroer is die meteen daarachteraan het levenslicht ziet! De 
Bijbelvertaling is dus gewijzigd: in de NBV21 staat er niet “later bracht ze 
zijn broer ter wereld” maar: “daarna bracht ze zijn broer ter wereld”. Een 
klein verschil maar voor de betekenis maakt het wel uit. 
Een ander verschil is dat dezelfde Hebreeuwse/Griekse woorden zoveel 
mogelijk met dezelfde Nederlandse woorden vertaald zijn. Dat kan niet 
altijd, omdat een woord ook meerdere betekenissen kan hebben. Maar 
wel graag: zoveel mogelijk. In het Nieuwe Testament wordt het woord 
voor ‘geheim’ namelijk ook wel eens met ‘mysterie’ vertaald. En dat is nu 
veranderd: overal staat nu geheim. Een snel zichtbare wijziging is dat de 
eerbiedshoofdletter terug is: als er met ‘hij’ God bedoeld wordt, staat er 
nu weer ‘Hij’.  
Het hele project heeft als doel om brontekstgetrouw en doeltaalgericht 
te zijn. Of als ik het even in mijn eigen woorden zeg: dat de Bijbel 
verstaanbaar en betrouwbaar vertaald is! Dit helpt om het lezen van de 
Bijbel tot inspiratie van je eigen leven te laten zijn. En dat is een groot 
goed! Wilt u er meer over weten? Kijk op 
https://nbv21.nl/vertaalvoorbeelden  
ds. Marjolein Cevaal-Erbrink 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


