
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 10 september 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
De zomerrust loopt ten einde, er is weer volop activiteit in het kerkelijk 
werk. Dat is goed om te zien. Allerlei gespreksgroepen en commissies 
gaan weer van start. Iedereen bruist van energie om zoveel mogelijk 
doorgang te laten vinden in deze tijd. Houd vol 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.   

 
 
Seizoen gesprek weer van start! 
Op dinsdag 21 september gaan we weer beginnen met de seizoen 
gesprekken. 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. Ben je benieuwd? 
Welkom! Van tevoren aanmelden is niet verplicht, maar voor mij als 
gespreksleider wel handig: domineecevaal@gmail.com of via 030-6336151.  
 

 
Uitvaart Thijs van Dongen en Bram Wielemaker 
U kunt de afscheidsdienst van Thijs van Dongen van maandag 6 
september jl. terug luisteren op de kerkomroep. Zoekt u naar 
Oosterlichtkerk in de Bilt en klikt u dan op beluisteren bij maandag 6 
september 2021. De Dankdienst voor het leven van Bram Wielemaker 
kunt u bekijken via de kerkomroep van onze Centrumkerk of via ons  
YouTube kanaal. De dienst is op zaterdag 11 september en begint om 
14.30 uur.                                                                         Ds. Harold Oechies 

 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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Kerkenraadsvergadering 
De kerkenraad heeft deze week 
vergaderd in de kerkzaal zittend in 
een grote kring op 1,5 meter afstand 
van elkaar. Het was na een zomerrust 
een flinke agenda die moest worden 
afgehandeld.  
Er is o.a. afgesproken dat: 
- de verkorte liturgie voorlopig 
gehandhaafd blijft, omdat nog veel 
kerkgangers de dienst alleen online volgen. 
- De kindercantorij weer mag zingen in de kerk en schooldiensten. Wel 
zullen de kerkgangers hier vooraf op worden geattendeerd, zodat zij zelf 
kunnen kiezen om wel of niet aanwezig te zijn. 
- Het kamerkoor weer gaat repeteren in de kerkzaal, doch in de diensten 
zingen nog max. 2 zangers. 
-  We houden voorlopig nog vast, dat alleen het slotlied door de 
gemeente wordt gezongen.   
- We volgen nadere berichtgeving van overheid en Protestantse kerk 
Nederland nauwkeurig , wat betreft beleid omtrent Coronaregels om 
daar snel op te kunnen anticiperen. 
 
 

 

 
 
 
 
Voorlezers en verhalenvertellers gezocht 
Werk mee aan een duurzame wereld en ga hierover in gesprek met 
kinderen. Onderstaande oproep is hiervoor een uitgelezen kans, Doe 
mee!!! 
 

De Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs op 8 oktober valt 
midden in de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek 
is dit jaar 'Worden wat je wil'. Dit thema én duurzaamheid gaan over de 
toekomst. Een uitgelezen kans om beide te combineren. In het kader van 
de Week van de Duurzaamheid in de Bilt, organiseert de Boswerf een 
evenement op de basisscholen. Ze is op zoek naar voorlezers en/of 
verhalenvertellers die op 8 oktober in een klas een verhaal willen 
voorlezen of vertellen en daarna met de leerlingen in gesprek gaan over 
'Worden wat je wilt' in relatie tot duurzaamheid. Dit duurt bij elkaar 
ongeveer een uur. 
 

We zoeken jou als voorlezer… 
- als je het leuk vindt om een verhaal voor te lezen.  
- als je een 'passie' hebt voor duurzaamheid in de brede zin en daarover 
wilt vertellen. Dat kan te maken hebben met je beroep, hoe je woont of 

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 
 

12 september 
Diaconie en collecte in de 
eigen wijkgemeente 
 

19 september 
Collecte Zending (Syrië; 
Kerk in actie) 
 

 
Kerkdiensten 
 

12 september 
Ds. Nienke Vos, 
Amsterdam 
 

19 september 
Startzondag 
Ds. Marjolein Cevaal & ds. 
Harold Oechies 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Zoom” koffie drinken na 
de dienst start weer op 
zondag 26 september 
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welke keuzes je maakt in je leven. Op het gebied van duurzaamheid, 
natuur, klimaat, energie, voedsel, vervoer etc... 
- als je het leuk vindt om met leerlingen daarover in gesprek te gaan. 
 

Je krijgt van ons: 
- een aantal verhaalsuggesties passend bij de leeftijd van de leerlingen.  
- een (online) training van 45 minuten op maandagmiddag- of avond 27 
september, waarin we je tips en tricks geven om een (eigen) verhaal te 
vertellen en hoe je met de leerlingen in gesprek kunt gaan; 
Doe je mee? 
Je kunt je tot uiterlijk 18 september aanmelden via de website 
www.pgbilthoven.nl/Centrumkerk  of via inspireren@pgbilthoven.nl 
 
Wij matchen jou met een geïnteresseerde klas. Bij je opgave kun je 
aangeven welk tijdstip én welke leeftijdsgroep je voorkeur heeft. Je krijgt 
uiterlijk 24 september te horen op welke school, welke groep en hoe laat 
je op 8 oktober welkom bent.   
Met vriendelijke groet, 
Henne Haagsman, adviseur Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie  
 
 
U bent met niets te vergelijken 
Een gebed uit het gebedenboek 'Help ons U te vinden'  (p. 29) 
 

God, 
zo graag wil ik geloven dat u het bent 
die naar ons staart als sterren in de nacht 
die dauw laat neerdalen in de dageraad 
die de slang doet sidderen en vogels vliegeren 
die het graan laat wuiven op de wind 
die de regen op ons allen doet vallen 
 

zo graag wil ik geloven dat u het bent 
het zou me verzekeren dat ik goed zit 
in het goede godshuis, met het juiste boek en dito stilte 
 

totdat het stil valt in mij 
en ik val in de leegte, heel diep 
geen naam staat er geschreven 
maar ik weet, u bent 
met niets te vergelijken 
 

nu hoef ik niet meer te geloven 
naar binnen gaan is alles 
dank u 
amen.  
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