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  Bilthoven, 9 juli 2021 

 
 
Beste gemeenteleden, lieve kinderen, 
 
De zomer is alweer een poosje op weg, en voor sommige mensen staat 
de vakantie al voor de deur. Anderen zijn zelfs al teruggekomen en 
genieten nu hier in Bilthoven van het mooie weer. Zondag nemen we 
afscheid van de kinderkerk, eentje gaat naar de jeugdkapel en de 
anderen hopen we terug te zien met de startzondag, net als u allemaal. 
Maar er valt nog genoeg te doen, ook in onze kerk, dus: tot ziens aan u 
allen, 
Matty Vroom 
 
 
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 Blomer. 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 

 
Sinds enkele weken waren er in onze kerk problemen met de ringleiding 

waardoor mensen met een gehoorapparaat de dienst niet goed konden 

volgen. Bij onderzoek met een daartoe aangeschafte veldsterktemeter 

bleek er een defect te zijn aan een verbindingskabeltje naar de 

ringleidingversterker. Dit kabeltje is inmiddels vervangen en als het goed 

is zou de ringleiding nu weer naar behoren moeten functioneren. 

 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. 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
www.pgbilthoven.nl 
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Inspiratie: Advocaat 

 
Dinsdagavond werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries in 
Amsterdam op straat neergeschoten. Er ging een schok door ons land: 
zomaar iemand die zijn werk deed als journalist wordt slachtoffer. Een 
laffe daad, zeggen politici. Wat ik op het moment van schrijven weet, is 
dat hij nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Je denkt, er is 
wellicht een verband met de moord op Derk Wiersma. Of er een verband 
is met de Marengo-proces is nu nog niet duidelijk. Afgelopen dagen 
drong het tot me door welke rol Peter R. de Vries vaak op zich neemt: hij 
staat een aantal families al jarenlang bij en vecht voor hen om een 
antwoord te krijgen op hun brandende vragen. Zo kwam het bij de 
rechtszaak van Nicky Verstappen tot een doorbraak: 20 jaar na de moord 
op dit jongetje werd er iemand veroordeeld. De zaak loopt nog in hoger 
beroep maar de strijdvaardigheid van Peter R. de Vries is 
bewonderenswaardig. En onlangs zette deze journalist zich met nieuwe 
energie in voor de zaak van Tanja Groen: zij verdween op 18jarige 
leeftijd en de zaak is nooit opgelost. Blijkbaar heeft Peter R. de Vries het 
talent om zich vast te bijten, door te zetten en belangen van anderen zo 
zich eigen te maken dat hij bewogen en volhardend zich voor hen inzet. 
Zijn werk doet mij denken aan het werk van de heilige Geest. Hij wordt 
in de Bijbel toch de Parakleet genoemd: degene die erbij geroepen 
wordt, die je bijstaat, die je troost. Het is wat wij een 'advocaat' noemen. 
Iemand die je bijstaat. Wat is er troostender dan iemand die voor je 
vecht als je je kind verloren bent, je niet weet hoe je ooit een dader in 
het vizier krijgt en de waarheid te horen krijgt. Als alles vastzit, en je 
geen wegen meer ziet. Peter R. de Vries is geen heilige, maar wat hij 
doet voor families ligt dicht aan het hart van God. Bijstaan, opkomen 
voor waarheid en recht, en zo troostend aanwezig zijn. 
Bewonderenswaardig! Laten we bidden voor hem, dat hij mag herstellen 
en zijn taak (roeping?) weer kan vervullen.  
ds Marjolein Cevaal-Erbrink. 
 

zie verder: https://nos.nl/artikel/2388272-marengo-groen-verstappen-de-

zaken-van-peter-r-de-vries  

 

 
 

Kerkelijk bureau 
030-228 28 66 
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl 

 
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 
11 juli: diaconie, plaatselijke 
gemeente 
18 juli: kwartaalcollecte 
ZWO, plaatselijke gemeente 
Kerkdiensten:  
11 juli: ds. Harold Oechies 
18 juli: ds. Marjolein Cevaal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“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. 
 

https://nos.nl/artikel/2388272-marengo-groen-verstappen-de-zaken-van-peter-r-de-vries
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De zomervakantie is bijna aangebroken. Dankzij de 
coronaversoepelingen kunnen veel mensen (hopelijk) weer op vakantie. 
Voor de thuisblijvers organiseren we als Centrumkerk korte vieringen 
(maximaal 20 minuten) met aansluitend koffiedrinken. Van 20 juli tot en 
met 26 augustus 2021 iedere dinsdag en donderdag om 10.30 uur in de 
Centrumkerk, Julianalaan 42. De twaalf vieringen worden geleid door 
gemeenteleden en bestaan uit een lezing uit de bijbel met daaraan 
verbonden enkele meditatieve gedachten, een gedicht of gebed. De 
woorden worden omlijst door muziek van piano, orgel of anderszins. Na 
afloop is er koffie/thee of iets fris. Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om te komen dan kunt u de vieringen thuis live volgen via de 
kerkomroep/YouTube Centrumkerk Bilthoven of eventueel later in de 
week. Opgeven is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Zoekt 
u deze zomer een stukje inspiratie en gezelligheid dan bent u van harte 
welkom!  
 

Ds. Harold Oechies en ds. Marjolein Cevaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


