
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 13 augustus 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Deze nieuwsbrief komt uit voordat de persconferentie is geweest. 
De verwachting is dat er versoepelingen komen voor studenten, maar 
dat de 1,50 meter regel nog blijft bestaan. Dit betekent voor ons als kerk 
dat we nog steeds aan het maximum van ca. 50 mensen zitten tijdens de 
eredienst. Wel spreken we binnenkort over mechanische ventilatie in de 
kerk en bereiden ons voor om, zodra het mogelijk is, meer kerkgangers 
toe te laten. Voor nu geldt nog steeds houd moed en blijf gezond.    
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 

 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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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. 
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.  
 
Lunch 
Bij de startzondag op 19 september wordt een lunch verzorgd. Hiervoor 
kunt u zich inschrijven bij het kerkelijk bureau. U kunt u zich dus 
inschrijven voor de dienst, voor de dienst en lunch of alleen de lunch. 
Inschrijving voor de lunch kan tot uiterlijk 5 september. Als u 
bijvoorbeeld allergieën heeft of vegetarisch etc. bent kunt u dit ook 
doorgeven. 
  

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 
 

15 augustus Collecte 
Diaconie en kerk 
 

22 augustus Collecte 
Diaconie en kerk 
 
 
Kerkdiensten 
 

15 augustus 
Ds. Harold Oechies 
 

22 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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Verder wordt er nog hulp gezocht om iets te bereiden voor de lunch. Als 
u interesse heeft kunt u zich melden bij Ruth Soede 
(ruth.soede@live.nl)’’ 
 
 
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.   
 
 
Bloemen in de kerk 
Iedere zondag staat een mooi boeket bloemen op de avondmaalstafel in 
de Centrumkerk.  18 mensen zijn daar in wisselde beurten mee bezig, 
ieder ca. 3 zondagen per jaar.  De keuze en schikking van de bloemen 
wordt door de medewerkers zelf gemaakt op basis van de vastgestelde 
kleuren in het kerkelijk jaar, het seizoen aanbod en de eigen inzichten. 
De meesten doen dit al vele jaren. Omdat er enkele plaatsen vrij komen 
zijn we op zoek naar gemeenteleden die graag een aantal keer per jaar 
de bloemen willen verzorgen. Vindt u het leuk om dit te doen, reageer 
dan naar Loes Heringa  loes.heringa@ziggo.nl   
 
 
Pax et bonum: vrede en alle goeds!  

In de souvenirwinkels van 
het Italiaanse stadje Assisi 
struikelde ik er zo’n 
beetje over. De Latijnse 
woorden Pax et bonum. 
Op tegeltjes, koffie 
koppen, T-shirts en 
sleutelhangers overal kom 
je ze tegen. En dat is niet 
voor niets, want het was 
de lijfspreuk van 
Franciscus van Assisi. In 
1182 werd hij geboren in 
Assisi als de zoon van een 
lakenkoopman. Getroffen 
door het leed van 

melaatsen die in die tijd uit de maatschappij werden geweerd bekeerde 
hij zich tot een leven van armoede, gebed en dienstbaarheid aan de 
armen. Voor Franciscus was God degene die ons uitnodigt om in een 
geest van vrede en geweldloosheid met mensen, ook andersdenkenden 
en andersgelovigen, om te gaan. Dat was heel anders dan de kerk van 
zijn dagen die de gelovigen juist opriep om op kruistocht te gaan en 
Jeruzalem met het zwaard te heroveren op de moslims. ‘God wil het’, 
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had de paus gezegd en zegende de wapens. Vaak hoor je mensen 
afgeven op de kerk en het geloof vanwege alle geweld van de 
kruistochten maar dat is niet het hele verhaal. Franciscus ondernam juist 
een persoonlijke vredesmissie in 1219 naar de sultan van Damietta in 
Egypte, waar hij in vrede werd ontvangen en zo liet zien dat geweld 
tussen gelovigen niet het laatste woord hoeft te zijn. Zijn latere 
naamgenoot paus Franciscus bracht in maart van dit jaar als ‘pelgrim van 
de vrede’ een bezoek aan Irak waar hij net als zijn naamgever in gesprek 
ging met de geestelijk leider van de Iraakse moslims. Beide geestelijk 
leiders zullen geweld tussen moslims en christenen veroordelen en vrede 
prediken. Franciscus van Assisi leerde zijn volgelingen om mensen altijd 
positief tegemoet te treden zoals Jezus dat in de evangeliën ook deed. 
Want ieder mens is immers een geliefd kind van God is, ook die 
andersgelovige sultan van Damiette. Je bent geliefd, je mag er zijn, je 
bent o.k. en je leven heeft zin. Jij en ik zijn de moeite waard, als we een 
conflict hebben proberen we daar samen uit te komen. Dat is mijns 
inziens de kern van het christelijk geloof. De Canadese psychiater Eric 
Berne zal er in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn Transactionele 
Analyse op baseren: ik ben o.k. en jij bent o.k. Dat uitgangspunt typeert 
ook de levenshouding van Franciscus van Assisi en zijn lijfspreuk. ‘Vrede 
en alle goeds’, dat mogen je eerste woorden zijn bij de begroeting van 
een medemens en je laatsten als je afscheid neemt. Oftewel jij bent o.k. 
en ik ook!  
Ds. Harold Oechies 

 
 
 


