
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 27 augustus 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
De laatste zomervieringen van dit jaar zijn deze week gehouden. We 
gaan op weg naar de startzondag. U kunt zich nog opgeven tot 5 
september. We gaan “met frisse wind” van start en hopen op een mooie 
herfst en winter waarin de kerk open blijft voor iedereen en dat de 
andere activiteiten ook doorgang kunnen vinden. 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.   

 
 

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. 

 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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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. 
 

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)’’ 
 

 
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   
 

 
Kerkdiensten Koperwiek 
Dankzij inspanningen van veel kerkmensen kunnen we op 2 september 
a.s. de kerkdiensten hervatten in “De Koperwiek”. Heel fijn, want de 
bewoners hebben dat gedurende een lange tijd moeten missen.  
Zelfs vrijwilligers hebben de “donderdagavond” kerkdiensten gemist.  
Ook het contact met de bewoners. 
Voor de komende 21 weken hebben we dringend nog aanvulling nodig 
van vrijwilligers die ons hierbij kunnen assisteren. Zoals het ophalen van 
bewoners die niet zelfstandig kunnen komen, het voorbereiden van de 
zaal waar de kerkdienst wordt gehouden, het schenken van de koffie aan 
het eind van de dienst. En zo zijn er nog een aantal werkzaamheden. 
 

Per donderdagavond zijn we op zoek naar 1 of 2 personen die het 
bestaande team komen assisteren. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat 

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 
 

29 augustus Collecte 
Diaconie en kerk 
 

 5 september 
Collecte Werelddiaconaat 
(Ghana; Kerk in actie) 
 
 
Kerkdiensten 
 

29 augustus 
Ds. Harold Oechies 
 

  5 september 
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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iedere donderdagavond dezelfde mensen komen helpen. Bij voldoende 
aanbod kunnen we de planning zo maken dat het zich beperkt tot 1 of 2 
keer per 4 weken. En natuurlijk houden we rekening met uw persoonlijk 
afspraken die er natuurlijk ook zijn. 
 

Voor informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met: 
Gré van der Werf, tel: 030 228 22 12 
e-mail : gre@werfinsecten.nl  of e-mail : koperwiek@paltzer.nl 
 
 
Bidden als tweerichtingsverkeer 

 Een paar weken terug stond er in 
dagblad Trouw een prikkelend artikel 
over bidden. Het was er een in een 
serie over de woorden van het lied: 
‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder’ van Ramses Shaffy. Een 
redacteur interviewde benedictijner 
monnik Andre Zegveld. Volgens hem 
zijn veel van onze gebeden een soort 
van verlanglijstje voor Sinterklaas. Wij 
vragen wat voor ons belangrijk is, vaak 

een hele waslijst. Vervolgens gaan we met de armen over elkaar zitten 
wachten tot God het voor ons regelt. Want zo staat het toch in de bijbel: 
‘Bidt en u zal gegeven worden (NBG Lucas 11: 9)’? Is God dan een soort 
van goedheiligman bij wie we met al onze wensen terechtkunnen?  Nee, 
zegt Zegveld, God is er niet voor onze wensen. ‘Bidden is je openstellen 
voor het leven in al zijn hachelijkheid. Je afvragen of je daarmee overweg 
kunt, of je dat kunt aanvaarden, wat het je doet.’ Gaandeweg zijn leven 
is Zegveld anders gaan bidden. Gebed meer als een soort van meditatie, 
van stil worden en je openstellen en dan kijken wat er op je af komt. Dat 
kan je helpen om te accepteren wat er op je levenspad komt. ‘Bidden is 
aandachtig leven’, aldus onze monnik. Ik denk dat hij hier wel een punt 
heeft. Bidden is niet alleen maar vragen maar net zo goed je openstellen 
voor wie en wat er op je pad komt. Ooit las ik eens dat wie de woorden 
van het Onze Vader in zijn mond neemt, zichzelf verplicht om die 
woorden ook te laten plaatsvinden. Een gebed komt altijd weer terug bij 
degene die ze uitspreekt. Wie voor de mensen in Afghanistan bidt en 
vervolgens bezwaar maakt tegen hun komst in een asielzoekerscentrum 
bij jou in de buurt heeft van bidden niets begrepen. Je woorden gaan 
immers niet alleen maar naar boven maar keren net zo goed weer bij jou 
terug. Dus geen eenrichtings- maar tweerichtingsverkeer. Als je bidt 
maak je jezelf mede verantwoordelijk voor de uitkomst. Wees dus 
voorzichtig met waar je voor bidt! 
Ds. Harold Oechies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


