
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

Bilthoven, 25 juni 2021 
 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 

Nu Marieke en Wim de Kruijf van een welverdiende vakantie gaan genieten 
mag ik de nieuwsbrieven enkele weken voor u verzorgen. Veel mensen zijn blij 
met deze brieven, het is een goede zaak dat we ermee door kunnen gaan en 
met wat hulp voor Wim (die het tot nu toe alleen heeft gedaan) zal dat vast 
lukken. Mocht u zin hebben om ook een steentje bij te dragen: van harte 
welkom! 
 
Toegangsbeleid Centrumkerk i.v.m. de Corona epidemie 
 

Omdat onze koster Coen op vakantie gaat, kunt u zich tot en met de 
dienst van 18 juli niet aanmelden via het kerkelijk bureau. Voor 
deelname aan een dienst kunt u zich, van maandag tot en met 
donderdag 14.00 uur aanmelden bij onze scriba, Lummy Blömer. Liefst 
per email: lblomer@hotmail.com, en als dat niet lukt mag u bellen naar: 
030-2291871. Zij zal u informeren of u naar de kerk kunt komen. Wij 
hopen alle voorzorgsmaatregelen te hebben genomen en rekenen op 
uw medewerking.  Zodra er veranderingen/versoepelingen zijn hoort u 
daarvan in de kerkdienst en in deze brieven.     

                                                                                                     De kerkenraad 
 
Actie vakantietasjes ZWO : Oproep aan alle gemeenteleden 

De actie vakantietasjes is van start gegaan. 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 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website 
www.pgbilthoven.nl 
 
Kerkelijk bureau 

030-228 28 66 
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl 
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kinderen zijn. Met vragen kunt u bij ons terecht;  
Ankie; 030 2285700   Machteld; 030 6932171 

www.kerkinaktie.nl/vakantietas 
 

 

Avondmaal zondag 4 juli 

Volgende week zondag vieren we voor het eerst in lange tijd weer de maaltijd 
van de Heer. Op voorstel van de diaconie doen we dat op de volgende wijze. U 
als kerkgangers blijft zitten terwijl predikant en diaken rondgaan met een blad 
met daarop schaaltjes met een stukje brood. Als iedereen die dat wil van 
brood voorzien is zullen we dat gezamenlijk op een teken van de predikant 
nuttigen. Daarna gaat op dezelfde wijze een blad met bekertjes wijn en 
druivensap rond. Ook dat nuttigen we gezamenlijk. Na de viering zullen we 
evalueren hoe deze vorm bevalt. 
                                                                                                          Ds. Harold Oechies 

Wat moet ik aan naar de kerk? 

 
 

Onlangs hoorde ik van een gemeentelid dat zij blij was dat ze eindelijk weer 
naar de kerk kon. Alleen dat ze nu wel weer met de vraag zat wat ze moest 
aantrekken op de zondagmorgen. Een voordeel van de onlinekerkdiensten is 
dat je je daar tenminste geen zorgen over hoeft te maken. Niemand die ziet 
wat je aanhebt. Nu behoort er veel tot het takenpakket van een predikant 
maar niet het geven van kledingadvies. Hoewel? Een tip die ik u zou kunnen 
geven is om iets aan te trekken waarin de kleur van het kerkelijk jaar 
terugkomt. Veel gemeenteleden laten zich daar al door leiden zo viel me op 
met Pinksteren. Toen ik die zondag de kerk inkeek zag ik het vurige rood van 
de Geest terugkomen in de kleding van heel wat aanwezigen. Ik zag zelfs een 
heer die zich rode sokken had aangemeten speciaal omdat het Pinksteren was. 
Tot de eerste zondag van de advent leven we in de kerk in de groene (zomer) 
tijd. Tafelkleed, stola en mondkapje van de predikant dragen die kleur. In de 
bundel Geroepen om te zingen staat een lied (28) over de kleuren van het 
kerkelijke jaar. U leest daarin meer over het hoe en waarom. De tekst daarvan 
geef ik u graag mee ter overweging van uw kledingkeuze. 
 

Ds. Harold Oechies 
 
 

 
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 
27 juni : diaconie en kerk 
4 juli : binnenlands 
diaconaat ( Kerk in Aktie: 
aktie vakantietasjes) 
 
Kerkdiensten: 
27 juni : ds. Benedikte Bos 
4 juli  : 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkinaktie.nl/vakantietas
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1.Wij vieren en beleven Gods jaarkring wereldwijd. 
De vaste kleuren geven schakering aan de tijd. 
Zo zien we alle weken een kleur in ander licht 
en wordt door taal en teken ons oog op God gericht. 

 
2.Het paars wil inkeer geven in passie en advent. 
Wij hebben in ons leven ons van God afgewend. 
Het paars is ons een teken van ootmoed en van rouw 
tot wij na deze weken het wit zien van Gods trouw. 
 
3.Het wit spreekt van Gods daden die Hij verricht met macht. 
Gods lichtende genade verdrijft de zwarte nacht. 
Blij willen wij gewagen van alles wat Hij deed. 
Dus gaan zijn hoogtijdagen in stralend wit gekleed. 
 
4.Het rood doet mensen spreken. God schenkt aan ons zijn Geest. 
Een vuur, een tong, een teken, de kleur van Pinksterfeest. 
Niet kan de vond meer doven; Een vuur dat niemand stuit 
daalt neer op wie geloven, de vlammen slaan eruit. 
 
5. Het groen doet ons bezingen de hoop die in ons leeft, 
dat God aan alle dingen een nieuwe toekomst geeft. 
Want eens zal het gebeuren, dan zal het zomer zijn 
met ongedachte kleuren in eeuwig zonneschijn. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


