
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 16 juli 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
In deze nieuwsbrief neem ik het stokje weer over van Matty Vroom, met 
dank dat zij het de afgelopen weken heeft willen doen. Matty blijft 
meewerken aan de nieuwsbrief, daar ben ik heel blij mee. Graag hebben 
we er nog iemand bij zodat we bij toerbeurt de nieuwsbrief kunnen 
maken en u hem kunt blijven lezen. Kom en help ons! Geef uw reactie 
graag aan gemeentenieuws@pgbilthoven.nl   
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.   

 

 
 

 
In de schoolvakantie van 20 juli tot en met 26 augustus organiseren we 
als Centrumkerk korte vieringen (maximaal 20 minuten) met aansluitend 
koffiedrinken. De twaalf vieringen beginnen om 10.30 uur en bestaan uit 
een lezing uit de bijbel met daaraan verbonden enkele meditatieve 

 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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gedachten, een gedicht of gebed. De woorden worden omlijst door live 
muziek van piano, orgel of anderszins. Na afloop is er koffie/thee of iets 
fris. Voorgangers zijn Femke Helsdingen, Jennie van Wingerden en Matty 
Vroom. Helaas moest Dick Boer vanwege ziekte afhaken als voorganger. 
We zijn blij dat Marijke Duijs, Ella Prins en Willemien Postema bereid zijn 
om de opengevallen vieringen in te vullen. Diverse andere 
gemeenteleden zorgen voor de muziek en de koffie en thee. 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 
 
  
De wereldwijde kerk in beeld 
 

Dankzij de coronaversoepelingen kunnen velen van ons weer op 
vakantie.  In ieder geval in eigen land en hopelijk ook naar het 
buitenland. Overal vind je christenen en kerken. Op vakantie kom je ze 
vast wel tegen. Wie doet het niet, even een kerk binnenlopen om een 
kaarsje aan te steken? Er is vast wel informatie te vinden over de 
kerkelijke gemeente die daar samenkomt. Wie weet maak je zelfs wel 
een kerkdienst mee. Wat is er anders vergeleken met onze Centrumkerk. 
Wat herken je en geeft je het gevoel dat we als christenen met elkaar 
verbonden zijn ondanks de verschillen? Maak als het is toegestaan een 
foto of filmpje in de kerk. Misschien kun je ook wat materiaal 

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 
 

18 juli Kwartaal collecte 
ZWO en kerk  
 

25 juli Collecte 
Diaconie en kerk 
 
 
Kerkdiensten 
 

18 juli om 10.30 
Ds. Marjolein Cevaal 
 

25 juli om 10.30 
Ds. René van den Beld, 
Baarn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Zoom” koffie drinken na 
de dienst is er in de 
zomerweken niet. 
Hiervoor in de plaats zijn 
de wekelijkse 
zomervieringen voor 
iedereen. 
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meenemen. Mail je ervaringen/foto’s etc. naar 
haroldoechies@kpnplanet.nl. Dan kunnen we er na de vakantie wat mee 
doen. Ik wens u of u nu thuis blijft of de wereld in trekt een fijne zomer!  
Ds. Harold Oechies 
 
Zomervakantie  
Van zaterdag 17 juli tot en met zondag 8 augustus heb ik vakantie. In 
dringende gevallen kunt u contact opnemen met collega Marjolein 
Cevaal.  
Ds. Harold Oechies 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


