
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 3 september 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Komende week komt de kerkenraad weer bijeen in vergadering in de 
kerkzaal. Het is goed om elkaar weer te treffen en te spreken over wat er 
allemaal in het nieuwe seizoen kan en mag in onze kerk. Het kamerkoor 
gaat weer repeteren in de kerkzaal, alleen het zingen op zondagmorgen 
houden we nog even met 2 voorzangers en het slotlied met zijn allen.  
Het wachten is op het einde van de 1,5 meter maatregel en een goede 
ventilatie in de kerk. Dat vraagt nog even geduld van ons allemaal.                                                           
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.   

 
 
 
Avondmaal vieren kan ook thuis! 
Komende zondag wordt het heilig Avondmaal in de kerk gevierd. We 
noemen dat een sacrament: een heilig teken waardoor we ons extra 
verbonden voelen met Jezus Christus. We hebben deze verbondenheid 
lang moeten missen. En wellicht mist u het nog steeds, omdat u thuis de 
kerkdiensten meekijkt. Het is echter mogelijk om ook thuis het 
Avondmaal mee te vieren: er komt dan in de week na deze zondag een 
predikant en ambtsdrager bij u langs. We nemen brood en wijn mee en 
zullen met een korte huisliturgie de viering doen. Als u hier gebruik van 
wilt maken, geef het dan even door aan ds. Marjolein Cevaal: 
domineecevaal@gmail.com of via 030-6336151.  
 

 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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Startzondag: laatste kans: geef je op! 
Zondag 19 september is onze startzondag. Heeft u zich al opgegeven 
voor de lunch en/of middagprogramma? Doe dat zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk zondag aanstaande! Daarna reserveren we boten. Al ruim 50 
mensen doen mee aan één van de onderdelen, dus het wordt heel 
gezellig. Over kosten hoeft u zich niet druk te maken, de kerk trakteert. 
Bij andere vragen, mail of bel gerust even met uw wijkpredikant of 
wijkouderling. Geef aan abrielsman@kpnmail.nl door welk 
middagprogramma u wilt doen: zeilen, sloepvaren, autopuzzeltocht of 
fietspuzzeltocht. Aanmelden voor de lunch kan via het kerkelijk bureau.  
Wilt u alleen de kerkdienst bijwonen? Dat is mogelijk, u kunt zich 
daarvoor opgeven tot en met donderdag 16 september 
via kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl. Er zijn plekken in de kerkzaal en in 
de Julianaschool. We hopen na lange coronamaanden elkaar weer te 
ontmoeten! Dat kan al om 10.00uur, voor de Centrumkerk, met koffie of 
thee. 
Dus:  alles op een rijtje: 
10.00uur: koffiedrinken vóór de Centrumkerk (zonder opgeven) 
10.30uur: kerkdienst in Centrumkerk en Julianaschool (uiterlijk 16 sept. 
opgeven) 
11.30-12.30uur: gezamenlijke lunch (snel opgeven) 
12.30 vertrek naar middagprogramma's (snel opgeven) 
 

We zien er erg naar uit en hopen op goed weer! 
Groet van de voorbereidingscommissie: Els en Ruth Soede, Harold 
Oechies, Annelies Brielsman, Wim Brands, Erik-Jan Booij en Marjolein 
Cevaal. 
 
 
Seizoen gesprek weer van start! 
Op dinsdag 21 september gaan we weer beginnen met de seizoen 
gesprekken. Wat hebben die lang stil gelegen.... Dit zijn bijeenkomsten 
van 10.00-12.00 uur in de serre van de Centrumkerk, rondom een 
geloofsthema. Op dinsdag 21 september zullen we elkaar spreken over 
God en de pandemie. Dat is de titel van een boekje van Tom Wright: hij 
schreef het om te reflecteren op de coronacrisis. Is het een teken van de 
eindtijd? Is het een manier van God om ons wakker te schudden? Hij 
geeft een heel eigen antwoord. Ben je benieuwd? Welkom! Van tevoren 
aanmelden is niet verplicht, maar voor mij als gespreksleider wel 
handig: domineecevaal@gmail.com of via 030-6336151.  
 
 
Een rondje door de wijk 
Ik wandel een rondje door de wijk. Als er een vrouw tegemoet komt 
lopen, verschijnt er een gulle lach op haar gezicht. Is het vrolijke 
vriendelijkheid? Of is het de bolle buik die de lach veroorzaakt? Ik 

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 
 

5 september 
Collecte Werelddiaconaat 
(Ghana; Kerk in actie) 
 

12 september 
Diaconie en collecte in de 
eigen wijkgemeente 
 
 
Kerkdiensten 
 

  5 september 
Ds. Marjolein Cevaal 
 

12 september 
Ds. Nienke Vos, 
Amsterdam 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“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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vermoed een combinatie van beiden. Een zwangere buik levert wel vaker 
een vrolijke blik op. Zoiets van: “Ik zie nieuw leven, wat leuk, wat mooi.” 
Het nieuwe leven wordt begroet, het kind wordt al welkom geheten. De 
wereld erkent hoe mooi nieuw leven is, leven door God gegeven.  
Een grappige verbeelding van de zwangerschap kom ik tegen bij een 
Middeleeuwse schilder: Jacob Strub. Hij laat Maria en Elisabeth zien 
terwijl ze elkaar tijdens hun zwangerschap ontmoeten. Het lijkt wel een 
Middeleeuwse echo. Jezus staat al in de buik en Johannes knielt in de 
buik voor Jezus. Ook hier wordt het nieuwe leven begroet: Jezus de 
Messias, gegroet door Johannes. Het is nog lang geen advent, maar wie 
een bolle buik tegenkomt en een spontane lach bemerkt, weet: ik 
begroet het nieuwe en nog ongeboren leven dat God geeft.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


