
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 30 juli 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Gisteravond was er in het nieuws een hoopgevend bericht dat meer dan 
90% van onze bevolking antistoffen heeft tegen Covid 19. We zullen 
waarschijnlijk niet meer van dit virus afkomen maar zullen er wel verder 
mee kunnen leven en het “gewone” leven straks weer kunnen oppakken. 
Dat is een lichtpunt, we zijn er nog niet, doch het geeft hoop om in het 
nieuwe seizoen ook in onze gemeente weer met meer mensen samen te 
kunnen komen. 
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 

 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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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 
 
Vakantietasjes 
Dit voorjaar waren we blij om weer een activiteit op te kunnen pakken; 
de vakantietasjes. Blij vooral ook omdat we het idee hebben dat er dit 
jaar veel kinderen niet op vakantie kunnen.  
Na een oproep hebben veel mensen speelgoed afgeleverd. Ook de 
kinderen van de groepen 1 en 2 van de Julianaschool hebben speelgoed 
aangeleverd.  Dus het was niet moeilijk om de 40 tasjes voor kinderen in 
de leeftijd van 4 tot 11 jaar te vullen. 
Sommige gemeenteleden hebben zelf een 
tasje gevuld en anderen gaven speelgoed. 
Ook de collecte hiervoor bracht het nodige 
op. In elk tasje zat uiteindelijk een 
vakantieboek, een knutselsetje, speelgoed 
voor buiten, kleurpotloden, een spelletje en een boek aangevuld met 
nog een variatie aan andere spullen. Op 15 juli hebben John en Jos de 
tasjes afgeleverd bij de Voedselbank. Samen met De Ark, de Maria 

Christinakerk in Den Dolder en de Dorpskerk en 
Oosterlichtkerk in De Bilt leverde dat 110 tasjes 
op. De tasjes zelf waren weer van Fair Rebel, dus 
eerlijk en duurzaam. 
Zonder u hadden we deze actie niet kunnen 
doen! Hartelijk bedankt hiervoor. 
                                          De werkgroep ZWO 

 
 
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: 

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 
 

1 augustus Collecte 
Diaconie en kerk 
 

8 augustus Collecte 
Diaconie en kerk 
 
 
Kerkdiensten 
 

1 augustus 
Ds. Marjolein Cevaal 
 

8 augustus 
Ds. Koosje Vos-Butijn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“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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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. 
Geef uw keuze per mail door aan Annelies Brielsman: abrielsman@kpnmail.nl   
(Let op: Vorige week was het e-mailadres niet juist, als u toen een opgave heeft 
gedaan, doe het dan a.u.b. nog een keer, nu komt het juist aan). 
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.   
 
Gedicht over de schepping 
De zomervieringen zijn van start gegaan. Elke dinsdag en donderdag kunt 
u om 10.30uur even naar de kerk komen en meegenieten van een kort 
bezinningsmoment. Deze worden geleid door gemeenteleden en 
muzikaal op verschillende manieren begeleid (piano, orgel, fluit,…). We 
hebben al mooie vieringen gehad: over rust bij God (Psalm 131), de 
regenboog (Genesis 9), de schepping (Genesis 1) en over de zieke die 
door 4 mantelzorgers bij Jezus gebracht werd (Lukas 5). Kijk er gerust 
eentje terug via kerkomroep.nl (een viering duurt ongeveer 20 minuten). 
Ik las afgelopen dinsdag een gedicht voor over de schepping. Het is 
geschreven door Karel Eykman en hoort bij Psalm 147. In dit gedicht 
klinken twee stemmen over de schepping: de ene is vol lof over Gods 
ontwerp. De andere stem zegt, ja, als God alleen aan het begin staat, wat 
heb ik daar dan aan? Twee stemmen die mijn inziens ook bijbels zijn. Die 
elkaar verdragen, aanvullen en bekritiseren. Hier staan ze gewoon onder 
elkaar. Ze klinken, beiden met recht. Twee manieren van geloven. Zou 
het zo ook in gesprekken tussen mensen kunnen gaan? Niet altijd; soms 
is er strijd, of juist veel gelatenheid. Maar hier lijken de stemmen elkaar 
te verrijken: je wordt rijker als je echt luistert naar wat die ander gelooft. 
Voortaan kijk je anders naar de schepping als je dit gedicht in je 
achterhoofd houdt: God als Schepper en Hij die met ons meegaat. Deze 
twee stemmen, een zegen.   
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God als bolleboos 
Als ik kijk naar een kuiken of naar de sterren staar 
dan steekt alles zo knap uitgekiend in elkaar. 
Dat is toch een Godswonder, zo onvoorstelbaar. 
Dat is toch niet niks, per slot. 
 
Daar moet een groot brein achter zitten, superintelligent. 
Hij, die de schepping ontwierp, die alles al kent, 
heeft voor wel tien miljoen intelligentiequotiënt. 
In zijn handen ligt ons lot. 
 
In een klap zo’n oerknal is toch oergeniaal. De hele aarde zomaar 
geschapen in zijn totaal. 
Hoe verzin je zoiets en bedenk je dat allemaal? 
Dat noem ik gemakshalve: GOD. 
 
Dat klinkt spiritueel, maar mij raakt het niet 
zo’n God die zich na zijn aftrap niet meer horen liet. 
Geen steun heb ik daaraan, geen troost die het mij biedt. 
Zo’n God wil ik niet, tot mijn spijt. 
 
Want wat geeft hij dan, als hij niets om mij geeft? 
Wat zegt hij mij nog, als hij ‘t niet tegen mij heeft? 
Waar zou hij nog zijn, als hij niet in mij leeft? 
Zo raak ik mijzelf toch weer kwijt? 
 
Waar geloof ik dan in, wat grijpt mij nog aan? 
Als ik gebroken ben, wie ziet mij dan staan? 
Wie helpt mij op de been, wil de weg met mij gaan? 
Die God zoek ik, in eenzaamheid. 
 


