
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 17 september 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Zondag is het startzondag in onze kerk. Alle voorbereidingen voor een 
mooie dienst, lunch en middagprogramma zijn gedaan. De 
weersverwachting ziet er ook gunstig uit. Komt u ook koffiedrinken voor 
de dienst? Vanaf 10.00 uur staat de koffie buiten voor de kerk klaar.   
Vanaf volgende week neemt Matty Vroom het maken van de 
Nieuwsbrief 4x van mij over en gaan Marieke en ik er even tussenuit, een 
beetje opladen om daarna weer “met frisse wind” er tegen aan te 
kunnen.                                                               Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
 

Bericht van CvK 
Geachte gemeente. 
Door de Corona pandemie heeft het College van Kerkrentmeesters zich 
genoodzaakt gezien de opzet van de actie kerkbalans van dit jaar anders 
te organiseren. Andere jaren werden de enveloppes persoonlijk 
afgegeven en opgehaald. Dit jaar hebben we door de noodzaak tot het 
beperken van contact tussen mensen meer via toezeggingen via de post 
moeten werken. Dit heeft er echter in geresulteerd dat we circa € 15000 
minder aan toezeggingen hebben ontvangen. Dit betekent ook een 
tekort op onze exploitatie. Daarom bij deze een beroep op u, heeft u nog 
niet bijgedragen doe dat a.u.b. alsnog en heeft u bijgedragen al gedaan, 
kijk nog eens of u uw bijdrage kunt verhogen. Bedragen kunt u storten 
op de bankrekening van het College van kerkrentmeesters onder 
vermelding van “actie kerkbalans 2021” 
Dank u voor uw bijdrage 
Jan Homan, Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. 
 
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? 

 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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Welkom! Van tevoren aanmelden is niet verplicht, maar voor mij als 
gespreksleider wel handig: domineecevaal@gmail.com of via 030-6336151.  
 
 

Lezing door Erik Borgman 
Maandag 27 september om 20.00 uur (inloop vanaf 
19.30 uur) in de Centrumkerk: 
Lezing door Erik Borgman over geloven in de 21e 
eeuw. Een gezamenlijke activiteit van de Commissie 
Inspireren van de Centrumkerk, de werkgroep 
Leerhuis van de OLV en de Maria Christinakerk in 
Den Dolder. Erik Borgman is theoloog en leken-
dominicaan. Hij heeft diverse boeken geschreven. 
In 2020 verscheen “Alle Dingen Nieuw: een 

theologische visie voor de 21e eeuw”. Het boek werd door de lezers van 
dagblad Trouw gekozen tot het beste theologische boek van het jaar. 
Voor een stevig theologisch werk is dat opvallend. Het geeft aan 
hoezeer Borgman met zijn boek antwoord geeft op een dringende vraag: 
wat kun je, wat moet je, wat mag je in deze 21e eeuw (nog) geloven? 
Erik Borgman is gevraagd om zijn inzichten met ons te delen en ons een 
weg te wijzen bij onze zoektocht naar de betekenis van 
geloofsgemeenschappen in deze tijd. 
 

U kunt zich aanmelden (graag zo snel mogelijk) 
via inspireren@pgbilthoven.nl of 06-20376730. 
 
 
Gedachteniszondag begin november: wat vindt u daarvan? 
Als kerkenraad hebben we vorig jaar besloten om onze overleden 
gemeenteleden niet meer te gedenken op de laatste zondag van 
november. We willen namelijk aansluiten bij de maatschappelijke 
tendens om begin november rondom Allerzielen/Allerheiligen aandacht 
te besteden aan wie ons zijn ontvallen. Dit besluit is mede ingegeven 
door ons beleidsplan waarin ‘verstaanbaarheid/aansluiting bij wat in de 
maatschappij gebeurt’ een van de speerpunten is. Vorig jaar viel onze 
gedachtenisdienst op zondag 1 november. In de ochtend was er de 
kerkdienst waarin we de namen noemden en voor ieder een kaars 
aanstaken. In de middag was er voor een ieder de mogelijkheid om een 
kaarsje te komen aansteken in onze kerk en zo een ontvallen geliefde te 
gedenken. Als kerkenraad willen we u als gemeente ook horen over zo’n 
best wel ingrijpende wijziging. Wat vindt u ervan dat we onze 
overledenen gedenken begin november? Laat uw mening horen aan 
onze scriba Lummy  Blomer(lblomer@hotmail.com) of bel even met onze 
beide predikanten. 

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 
 

19 september 
Collecte Zending (Syrië; 
Kerk in actie) 
 

26 september 
Collecte  Vredeswerk 
(Israël/Palestina; Kerk in 
actie)  
 
Kerkdiensten 
 

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

26 september 
Geen dienst in de 
Centrumkerk vanwege de 
oecumenische viering in de 
OLV in het kader van de 
Vredesweek 
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Oecumenische dienst in de vredesweek 26 september 
Op zondag 26 september is er geen dienst in de Centrumkerk. U bent 
dan allen welkom om 10.30 uur in de Onze Lieve Vrouwe kerk aan de 
Gregoriuslaan te Bilthoven. Voorgangers zijn pastor Astrid Veldhuis en 
ds. Gert Landman. In tegenstelling tot wat u in ons kerkblad hebt kunnen 
lezen hoeft u zich daarvoor niet aan te melden. De OLV heeft dit 
besloten in het kader van de versoepelingen van de coronaregels. 
 
 

Struikelstenen: opdat wij niet vergeten! 
Op woensdag 1 september verzamelde zich een klein gezelschap voor 
het huis Paulus Potterlaan 7. Buurtbewoners en bestuursleden van de 
stichting Struikelstenen de Bilt. Ze waren daar om een steen met een 

naamplaatje te 
onthullen. Judic 
Rosette Heeroma-
Waterman had 
daar gewoond. 
Geboren in 1881 
en gestorven op 21 
mei 1943 in 
Sobibor. De naam 
van een nazi 
vernietigingskamp 
in Polen waar in 
een jaar tijd 
170.000 mensen 

zijn omgebracht, waaronder 35.000 Nederlands joden. Judic Waterman 
was een van hen. We hoorden over haar leven. Geboren in Rotterdam, 
getrouwd op haar 45ste en toen met haar man gaan wonen aan deze 
laan. Hun huwelijk bleef kinderloos en na drie jaar was ze weduwe. 
Midden 1942 moest ze haar huis gedwongen verlaten en via Amsterdam 
en Westerbork kwam ze in Sobibor terecht waar ze gelijk bij aankomst in 
de gaskamer werd vermoord. Haar huis aan de Paulus Potterlaan werd in 
beslag genomen door de Duitsers en voor de toen vorstelijke som van 
6.250 gulden verkocht. Judic Waterman kreeg geen graf, haar resten 
rusten naamloos in Poolse bodem. Maar 78 jaar later heeft ze door deze 
(struikel)steen toch een gedenkplek. We legden die woensdag steentjes 
om haar naam. Een joodsgebruik om de doden te eren en hun 
herinnering levend te houden. De Paulus Potterlaan, een lommerrijk 
stukje Bilthoven dat je opeens heel anders gaat beleven, voor altijd 
verbonden met die verschrikkelijke gebeurtenissen uit het midden van 
de vorige eeuw. Opdat wij niet vergeten. . . 
Ds. Harold Oechies 
Meer info over struikelstenen op www.struikelstenendebilt.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Zoom” koffie drinken na 
de dienst start weer op 
zondag 26 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


