
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 2 juli 2021 
 

Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Nu de warmte van de zomer weer even voorbij lijkt te zijn is het 
misschien ook voor mensen (volwassen en kinderen!) die dat nog 
niet hebben meegemaakt een idee om eens een kerkommetje te 
gaan wandelen: lees het stukje van ds. Marjolein in deze brief. 
Een andere activiteit (waarbij u zelfs binnen kunt zitten) zijn de 
Zomervieringen die in de maanden juli en augustus maar liefst 
tweemaal per week in de Centrumkerk worden gehouden. U zult 
er nog meer van horen en zien: er wordt een banner opgehangen, 
folders verspreid, in de Vierklank een interview met ds. Harold en 
nog meer. Let op en kom erbij! 
En denkt u nog even aan de vakantietasjes? Het kan nog tot 5 juli. 
(in de doos in de dagkapel) 
 
Met hartelijke groet, Matty Vroom 
 
Toegangsbeleid Centrumkerk i.v.m. de Corona epidemie 
Omdat onze koster Coen op vakantie is, 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.  Zie voor de veranderingen/versoepelingen verderop in 
deze brief.                                                                                     
                                                                                                
Berichten vanuit de kerkenraad: 

Met ingang van 4 juli kunnen gemeenteleden het “Amen” na de 
zegen aan het einde van de dienst hardop uitspreken. 
Met ingang van 11 juli kunnen gemeenteleden ook het slotlied 
meezingen. 
Van 20 juli tot en met 26 augustus worden 2 maal per week de 
zomervieringen gehouden: op dinsdag- en donderdag ochtend 

 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. 
 
Website 
www.pgbilthoven.nl 

 
 

 
 

Kerkelijk bureau 
030-228 28 66 

kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl 
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bent u om 10.30 hartelijk welkom in de Centrumkerk. Zie 
aankondigingen op de flyers enz. Aanmelden van tevoren niet 
nodig! (In deze periode zal het Zoom koffiedrinken komen te 
vervallen.) 
Met ingang van 26 september zullen de Taizediensten weer 
hervat worden, in de Centrumkerk op de laatste zondag van de 
maand om 19.00 uur. 
 
11 juli: kerkommetje 
Op zondag 11 juli kunt u weer meedoen aan het kerkommetje. 
Een uurtje wandelen met iemand uit onze gemeente. Je krijgt een 
gesprekshandreiking die aansluit bij de kerkdienst van 18 juli. Zo 
hebben jullie wat vragen om te bespreken. Opgeven kan 
via domineecevaal@gmail.com of 030-6336151, uiterlijk tot en 
met vrijdag 9 juli. U hoort op zaterdag met wie u gaat wandelen 
en spreekt dan zelf een locatie +tijdstip af. Van harte welkom! 
 
11 juli: afscheid kinderkerk 
Op zondag 11 juli zal de kinderkerk voor de laatste keer dit 
seizoen bij elkaar komen. Alle kinderen mogen met hun ouders 
naar de kerkdienst komen (graag even opgeven!). We nemen dan 
afscheid van Wieger Booij: hij gaat na de zomer naar de 
jeugdkapel. Na het kindermoment volgen de kinderen een eigen 
programma. Ze komen niet meer terug in de kerkdienst. Via mail 
krijgen ouders informatie over het tijdstip van ophalen. We zien 
uit naar een heel gezellige afsluiting met elkaar! Tot volgende 
week zondag.  
 
19 september: startzondag 
Op zondag 19 september houden we onze startzondag. Een begin 
van een nieuw seizoen kerkenwerk. Ook een nieuw begin na heel 
veel coronabeperkingen. We weten nog niet hoe alles er in 
september voor staat, maar we weten wel dat we zin hebben in 
deze dag! In de ochtend bent u om 10.00uur welkom voor koffie 
en thee bij de kerk. Daarna is de startdienst met het thema: 'Met 
frisse wind'. Wat betekent een frisse wind in de bijbel? Waar 
komen we die tegen? Aansluitend is er een lunch bij de kerk en 
daarna volgt het middagprogramma. Voor 
dit middagprogramma vragen we u zich alvast op te geven: 
Wilt u (1) zeilen met een ervaren zeiler op de Loosdrechtse 
plassen? 
Wilt u (2) varen in een sloep op de Loosdrechtse plassen? 
Wilt u (3) meedoen aan een autopuzzeltocht? U krijgt dan een 
route met diverse opdrachten. 
Of wilt u (4) een fietspuzzeltocht afleggen? Dan ontvangt u een 
fietsroute rondom Bilthoven met diverse opdrachten. De 

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 
4 juli : binnenlands diaconaat 
(Kerk in Aktie: aktie 
vakantietasjes) 
11 juli: diakonie en 

plaatselijke gemeente 

Kerkdiensten: 
4 juli: ds. Harold Oechies 
Heilig Avondmaal 
11 juli: ds. Harold Oechies 
afscheid kindernevendienst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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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puzzeltochten kunnen ook met anderen ondernomen worden en 
er zal een gezamenlijk koffie-moment zijn. 
Het programma duurt van 12.30uur tot maximaal 18.00uur. U 
kunt zich opgeven bij Annelies: abrielsman@kpnmail.nl tot en met 
5 september. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Opgave voor de kerkdienst en lunch komen op een later moment. 
We hopen op een mooie dag! 
Groet, Erik-Jan Booij, Annelies Brielsman, Wim Brands, Els Soede, 
Harold Oechies en Marjolein Cevaal.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 juli: De maaltijd van de Heer: Jezus houdt van mensen! 
 

 
 
Aanstaande zondag 4 juli vieren we voor het eerst in ruim een jaar 
weer samen avondmaal in de Centrumkerk. ‘Heb je het gemist’, 
vroeg ik laatst op de kerkenraad. ‘Ja’, zei iemand, ‘de verbinding 
met de opgestane Heer en dat je weer met een schone lei mag 
beginnen’. Een ander had de maaltijd juist niet gemist want we 
konden de afgelopen tijd toch niet bij elkaar komen en dat was 
voor haar wezenlijk als het om brood en wijn delen gaat. Je viert 
het samen of niet. Dat sloot ook wel aan bij mijn eigen beleving. Ik 
herinner me nog goed hoe bizar ik het vond om vorig jaar op Stille 
Zaterdag het brood te breken en de wijn in te schenken in een zo 
goed als lege kerk. Niemand om mee te delen. Ook al wist ik dat 
veel mensen thuis meekeken, het gevoel van samen verbonden 
zijn met Jezus ontbrak. Dat samen raakt aan een van de drie 
functies van de maaltijd van de Heer zoals dr. J. Muis die noemt in 



 
 

 
 
 

zijn bezinning op het avondmaal1. Hij onderscheidt allereerst de 
bemiddelende functie namelijk dat het delen van brood en wijn 
ons verbindt met Jezus zelf. Hij is de gastheer die ons als feilbare 
mensen vergeeft en uitnodigt om ons met hem te verbinden.  De 
maaltijd is naast gedachtenis en vergeving ook een sociaal 
gebeuren. Jezus wil samenzijn, hij houdt van mensen. In de 
evangeliën nodigt hij jan en alleman aan tafel. De verschillen 
tussen mensen vallen weg als Hij ons aan tafel nodigt. Wie we ook 
zijn en wat we ook op onze kerfstok hebben wij zijn welkom aan 
de tafel van de Heer. Zo staat de maaltijd symbool voor het 
koninkrijk van God, de ongebroken mensenwereld zoals die vanaf 
den beginne bedoeld is. Tenslotte wie bij de maaltijd ervaart wat 
vergeving en acceptatie betekent zal daar ook buiten de kerk uit 
proberen te leven en zijn medemens op dezelfde manier 
tegemoet treden. Dit is de ethische of politieke functie van het 
avondmaal. Het is niet alleen iets van de zondag en van de kerk 
maar beïnvloed als het goed is ons hele leven. In de drie 
coupletten van lied 386 uit ons Liedboek komen de verschillende 
functies van de maaltijd heel mooi terug.   
 
Ds. Harold Oechies 
 
1.Vier met alles wat in je is 
Christus dood en verrijzenis. 
Aan de tafel van brood en wijn 
wil Hij tastbaar aanwezig zijn. 
Refr. Hij die opstaat geeft brood en ademtocht, 
Woord van overvloed dat ons voedt. 
 
2.Hij verbindt ons en maakt ons een 
tot een kring om zijn tafel heen. 
Vier de vrede van Christus, zing! 
Vier het leven in deze kring. 
Refr. 
 
3.Jezus spreekt ons in liefde aan, 
daagt ons uit om op weg te gaan. 
Met het brood van gerechtigheid, 
met de wijn van zijn koninkrijk. 
Refr. 
 
 

 
 

 
1 Prof. Dr. J. Muis, de Maaltijd van de Heer. Zie www.pkn.nl 

http://www.pkn.nl/

