
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 23 juli 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
In deze zomerse week zijn we van start gegaan met de eerste 2 
zomervieringen. Femke Helsdingen en Ella Prins hebben de aftrap 
gedaan. Tijdens deze vieringen waren nog genoeg stoelen vrij. U bent 
van harte uitgenodigd om de volgende vieringen mee te vieren en de 
stoelen te vullen en natuurlijk om elkaar te ontmoeten na afloop bij de 
koffie of thee. Dat geldt natuurlijk ook voor de zondagse eredienst.   
Voor de zomerviering is de inloop vrij. Voor de zondag dient u zich vooraf 
op te geven. 
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.   

 
Diaconale gift aan Zuid Limburg 
Sinds ruim een week loopt er in Nederland een actie voor de slachtoffers 
in Zuid-Limburg van de plotselinge overstroming aldaar. Deze wordt 
gevoerd onder het motto "Giro 777" en de opbrengst zal gebruikt 
worden voor kleinschalige projecten voor de getroffen bewoners. Als 
diaconie vonden we dat we dit project voor 'hulp dichtbij huis' ook met 
een gift moesten ondersteunen. We hebben dan ook deze week een 
bedrag van € 500,-- namens de Centrumkerk overgemaakt naar giro 777. 
Het was te kort-dag om daar een collecte in het rooster voor vrij te 
maken, dus het bedrag is uit de algemene reserve van de diaconie 
gehaald.          
Vriendelijke groet, Erik Kappetijn 

 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 
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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 
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. 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 
 
 
Startzondag 2021: Met frisse wind! 
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 10.00 uur 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 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 tot en met 5 september. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

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 
 

25 juli Collecte 
Diaconie en kerk 
 

1 augustus Collecte 
Diaconie en kerk 
 
 
Kerkdiensten 
 

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

1 augustus 
Ds. Marjolein Cevaal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“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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Geef uw keuze per mail door aan Annelies Brielsman: abrielsman@pknmail.nl  
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.  
 
Zomervakantie  
Van zaterdag 17 juli tot en met zondag 8 augustus heeft ds. Harold 
Oechies vakantie. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met 
collega Marjolein Cevaal.   
 
Vrijwilligers gezocht 
Voor verpleeghuis De Bremhorst zijn we op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers voor de (oecumenische) kerkdiensten. Op de Bremhorst is 
vanaf donderdagochtend 26 augustus weer een kerkviering. Deze vindt 
eens per maand plaats, op donderdagochtend, om 11 uur. Een viering 
duurt ongeveer 35-40 minuten. 
We zoeken dringend vrijwilligers die de bewoners willen halen en 
brengen en tijdens de viering willen begeleiden (naar de zitplaats 
brengen, liturgie omslaan, na de viering een kort praatje maken / kopje 
koffie drinken etc.). De gehele tijdsinvestering zal twee uurtjes per 
viering zijn. Ook pianisten, die de vieringen en het zingen kunnen 
begeleiden, zijn van harte uitgenodigd om te reageren. 
Zonder vrijwilligers is het voor ons onmogelijk om vieringen te 
organiseren, dus we hopen van harte dat een aantal mensen met ons 
mee wil gaan doen. Wilt u ons helpen? Wat fijn! U kunt mij benaderen 
via froukje.pitstra@silverein.nl of via 0616489109  
Hartelijke groet, Ds. Froukje Pitstra 
Geestelijk Verzorger Silverein, regio De Bilt/Bilthoven 
 
Over het boek ‘Nooit meer een kleurplaat’ 

Ik bestelde dit boek over kindertheologie, 
een thema dat mij al langer interesseert. 
Een moeder verzuchtte eens tegen mij: “oja, 
vroeger bij de kindernevendienst kregen we 
ALTIJD een kleurplaat. Verschrikkelijk. Niks 
aan. Ik verveelde me dood.” Veel 
kindernevendienstmateriaal is 
knutselmateriaal. Niks mis mee, zo zeggen 
ook de schrijvers van dit boek. Want 
kinderen genieten erg van inkleuren en iets 
moois maken. Bovendien helpt het om 
centrale elementen uit het Bijbelverhaal te 
visualiseren en zo te onthouden. Maar als je 
naar een kleurplaat grijpt terwijl je veel 

meer uit het contact tussen het kind en het Bijbelverhaal wilt halen, dan 
is het zonde! Je kunt met kinderen echt in gesprek over het 
bijbelverhaal. Er is zoveel meer mogelijk met kinderen dan alleen de 
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goede antwoorden laten vinden in een puzzeltje. En ik vermoed dat dit 
ook helpt om kinderen te stimuleren in geloof! Hoopvolle materie dus.  
Een kort voorbeeldje uit het boek: de gelijkenis van de koopman en de 
parel staat centraal. De koopman verkoopt alles wat hij heeft om die ene 
parel te krijgen. Het ligt voor de hand om de kinderen iets te vertellen 
over hoe bijzonder God is. Maar kunnen ze dat niet beter zelf 
ontdekken? Ik citeer uit een gespreksverslag met kinderen van 4 à 5 jaar 
(p. 161): 
Ik: Waarom vertelde Jezus dit verhaal eigenlijk? 
(De kinderen zwijgen. Ze kijken wat verlegen naar elkaar en naar mij.) 
Ik: Heeft het verhaal met God te maken? 
Jantine: Het lijkt allemaal op God. 
Ik: Waarom moet je bij de parel aan God denken? 
Jantine: Omdat de mooie parel van God komt. Het mooie komt van God. 
Eric: Dat mooie van God wil de koopman hebben. 
De volgende les maakten de kinderen een schilderij over ‘Het mooie van 
God.’ Ik denk dat Jantine en Eric meer mee naar huis nemen dan 
wanneer ze alleen een kleurplaat hebben gemaakt. Ik ga eerst het boek 
nu lezen, en denk na over manieren om het vruchtbaar te maken in onze 
kerk en op school. Als iemand meer wil weten, tips heeft, meer leesvoer, 
eigen ervaringen of vragen, mail mij gerust!  
Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink 
 


