
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 6 augustus 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Dinsdagmorgen 3 augustus mocht ik de zomerviering leiden. Tekst en 
uitleg ging over Prediker 9. Dat leven niet te koop is, maar een gegeven is 
van God en dat ieder mens zal sterven. Geniet daarom van elke dag die 
God je geeft, gebruik je talenten zo goed mogelijk in je betaalde werk, 
vrijwilligerswerk of de hulp aan je buurman of buurvrouw. Zolang de 
mens leeft is er hoop, ook in deze Coronatijd. De zomervieringen gaan 
nog even door en ze zijn het waard om te bezoeken. Kom een keer langs, 
u bent welkom!                                                  
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 

  

 
 

 
 
Website 
www.pgbilthoven.nl 

 
 

 Kerkelijk bureau 
030-228 28 66 

kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl 
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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 
livemuziek 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. 
Geef uw keuze per mail door aan Annelies Brielsman: abrielsman@kpnmail.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 7 augustus tot en met zondag 29 augustus heeft ds.  
Marjolein Cevaal vakantie. In dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met collega Harold Oechies.   
 
 
 

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 
 

8 augustus Collecte 
Diaconie en kerk 
 

15 augustus Collecte 
Zending (Pakistan, Kerk in 
Actie) 
 
 
Kerkdiensten 
 

8 augustus 
Ds. Koosje Vos-Butijn 
 

15 augustus 
Ds. Harold Oechies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“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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Herman 
Op zondag 18 juli deelde ik na de dienst 
drie zakjes met deeg uit. Voor wie het 
leuk vond om een vriendschapsbrood 
te maken. Dit brood staat bekend als 
'Herman'. Het is een deeg dat je eerst 
thuis 10 dagen lang moet laten rijzen 
en gisten. Op de 10e dag bak je het dan 
met rozijnen en allerlei vruchten/noten 
waar je maar zin in hebt. Een 
gemeentelid vertelde me dat ze wel 4 
broden ervan kon bakken! Met 

afwisselend rozijnen, cranberries, dadels, sinaasappel, tutti frutti en 
blauwe bessen. Loopt het water u al in de mond? Jammie! En dat was 
dus begonnen als klein zakje met water, gist, bloem en suiker. Op dag 9 
was er ook nog van uitgedeeld aan anderen. Dit illustreerde de preek, die 
ging over de broodvermenigvuldiging: je kunt delen van het weinige dat 
je hebt én over houden!                                              ds. M.T. Cevaal-Erbrink 
 
 
Ontdekkingsreis 
Onlangs werd er in de kerkdienst een lied gezongen uit een bundel van 
‘Iona’. Dat is een klooster aan de westkust van Schotland. Wikipedia 
vertelt me dat er al in 565 nChr. een klooster gesticht werd, door de 
Ierse heilige Columba. In het jaar 806 kwamen de Vikingen en werden 
alle bewoners van Iona uitgemoord. In de 11e eeuw werd het klooster 
echter hersteld door Margaretha van Schotland. 
Nu kende ik de naam van het klooster en een beetje van de sfeer. Maar 
verder niet. Een gemeentelid attendeerde mij op het Ierse kruis dat in De 
Bilt staat. Ik kreeg een boek in handen en begon te lezen. Voor een 
aantal van u wellicht zeer bekend, maar voor mij compleet nieuwe 

informatie! Heerlijk, een kleine 
ontdekkingsreis vanuit mijn werkkamer, en 
dat terwijl ik nog niet eens op vakantie 
was:  
De Bilt begon blijkbaar met een klooster 
op het stukje land Oostbroek, gesticht 
door monniken die op reis geweest waren 
naar Ierland. Dit klooster kreeg in 1122 
een erkenningsoorkonde. Die was 
geschreven door keizerin Mathilde. Het 
leuke van haar is dat haar oma de vrouw 
was die het klooster Iona in de 11e eeuw 
hersteld had! De waardering van het 
Keltische/ Ierse / Schotse christendom 
werden zo dus doorgegeven aan De Bilt. 

De afbeeldingen op het kruis in De Bilt gaan over de geschiedenis van de 
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Biltse dorpen en ook over belangrijke thema’s uit de christelijke traditie. 
Zo staan ook de werken van barmhartigheid erop. Ook allerlei Keltische 
vormen. Wilt u een keer op reis langs allerlei Keltische christelijke 
bronnen?  In mei 2022 kan dat! Zie:  
http://www.biltshoogkruis.nl/biltshoogkruis/lnieuws.html Ik ga 
allereerst eens kijken bij het kruis in De Bilt!  
Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink 
  
 
Foto: deel uit Bilts hoogkruis. Je ziet een spiraal van vier slangen. De 
slangen staan symbool voor de wederopstanding (omdat ze kunnen 
vervellen) en verwijzen naar de strijd tussen goed en kwaad (Genesis 3).  
 
 

http://www.biltshoogkruis.nl/biltshoogkruis/lnieuws.html

