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Bilthoven, 25 september 2021 
 
Beste gemeenteleden, lieve kinderen, 
 
De startzondag is geweest, nieuwe activiteiten zijn begonnen, en al 
bestaande worden met nieuwe moed voortgezet! Als u/jullie na de 
mooie inspirerende kerkdienst hebben meegedaan met een van de 
activiteiten op die zondag, geniet u/je vast nog na, of je nu 
koffiegedronken, geluncht, gevaren, gefietst, gezwommen of 
autogereden hebt. Wat was het mooi weer en wat was het gezellig! 
Wie niet in de gelegenheid is geweest, geniet dan achteraf nog van de 
foto’s en de verhalen. U vindt ze op de website.  
 
Matty Vroom 
 
 
Toegangsbeleid Centrumkerk i.v.m. de Corona epidemie 
 

Op vrijdag 17 september heeft het moderamen van de kerkenraad 
overleg gevoerd over de versoepelingen van het Coronabeleid in de 
Centrumkerk. Het volgende voorstel is voorgelegd aan de kerkenraad: 
Met ingang van 3 oktober: 
1. vervalt de 1,50 meter regel 
2. wordt het aantal mensen in de kerkzaal verhoogd van 60 naar 100 
3. het aantal stoelen in de kerkzaal wordt verhoogd naar 120 om te 
kunnen schuiven zodat mensen uit 1 huishouden bij elkaar kunnen 
gaan zitten en om een enkeling boven de 100 niet te hoeven afwijzen 
4. in de serre worden 20 stoelen geplaatst als overloop voor de 
kerkzaal 
5. vooraf aanmelden voor de kerkdienst en andere bijeenkomsten 
vervalt 
6. er worden geen handen geschud 
7. collecte via rekeningnummers blijft gehandhaafd 
8.koffiedrinken blijft buiten voor de kerk en bij slecht weer in de 
kerkzaal 

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 
 
 
Agenda 
Zie de website: 
www.pgbilthoven.nl 
 

 

Kerkelijk bureau 
030-228 28 66 
 

kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl 
 
Collectes in Corona tijd 

 
 
 
 

Diaconie en  
kerkrentmeesters vragen u om 
ruimhartig te geven: 

http://www.pgbilthoven.nl/
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9.Voor uitvaarten gelden dezelfde regels als hierboven 
10. Voor verhuur idem, waarbij het de huurder vrijstaat zelf 
ingangscontrole te houden 
11. in de serre mogen maximaal 20 mensen bij elkaar komen, bij meer 
personen gaat men naar de kerkzaal 
12. de verkorte dienst blijft nog gehandhaafd maar het zingen wordt 
uitgebreid naar 2 liederen, altijd na de preek; de overige liederen nog 
door 2 voorzangers gezongen 
13. we hanteren de 3 g’s: kom alleen wanneer  
– u gezond bent (of gezond verklaard na besmetting) 
– u gevaccineerd bent 
– u getest bent. Bij twijfel laten testen in een teststraat! 
 
Deze regels gelden tot 6 november wanneer weer een persconferentie 
is waar we op kunnen anticiperen. 
Houdt u aan de regels, de kwetsbare naaste moet ook in de kerk veilig 
zijn.                                                                                                                                         

 

 
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. 
 
Week van de Duurzaamheid 
In de Week van de Duurzaamheid willen we elkaar inspireren bij het 
duurzaam leven. We gaan daarvoor een eigen boeken uitleen starten. 
Wie kookboeken heeft met lekkere vegetarische recepten of boeken 
over het klimaat en verantwoord omgaan met de aarde willen we vragen 
om die boeken vier zondagen uit te lenen. Iedereen die naar de kerk 
komt kan dat boek dan inzien, er tips uit overnemen of een recept 
kopiëren. 
We doen dat in de week van de duurzaamheid van 8 tot en met 17 
oktober. Daar vallen de zondagen 10 en 17 oktober in en we verlengen 
de boeken uitleen dan nog wee weken om zoveel mogelijk mensen de 
gelegenheid te geven de boeken na de diensten in te zien. 
We vragen gemeenteleden om interessante boeken, voorzien van uw 
naam, in de week van 10 oktober vast naar het kerkelijk bureau te 
brengen. Dan maken we daar een mooie boekentafel van. U kunt de 
boeken na 31 oktober weer ophalen. 
 

Veel dank namens de commissie Inspireren. 
 

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 het collecterooster 
genoemde doelen. 
 
Kerkdiensten:  
 
26 september: oecumenische 
dienst n.a.v. de Vredesweek 
o.l.v.ds. Gert Landman en pastor 
Astrid Veldhuis in de OLV kerk. 
 
3 oktober:  
ds. Marjolein Cevaal : Dienst van 
Kerk en School 
collecte: Kerk en Israël 
 
 

“Zoom” koffie drinken na de 
dienst gaat weer van start! 
Elke zondag start 12.00 uur einde 
12.40 uur. Iedereen is welkom! In 
de e-mail die u heeft ontvangen 
voor deze nieuwsbrief staat de link 
en het paswoord. 
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Afrikareis: Care for Cape Town 
Beste jongeren, gaan jullie mee? 
In 2023 organiseren we van 26 februari tot 8 maart een jongerenreis 
naar Kaapstad in Zuidafrika. In Kaapstead zullen we meebouwen aan een 
kinderopvang en kennismaken met de cultuur, historie en apartheid van 
Zuidafrika. Eerdere reizen naar Kaapsted hebben veel energie 
losgemaakt en daar horen we nu nog de positieve verhalen van! 
De reis is bedoeld voor enthousiaste jongeren die op het moment van 
vertrek tussen de 16 en 21 jaar zijn en wordt begeleid door ds. Marjolein 
Cevaal, Joost Kieviet, Jeroen en Ellen Bransen. Ben jij geïnteresseerd in 
deze unieke reis en wil je meer weten? Kom dan naar de eerste open 
avond op 12 oktober van 20 – 21 uur in de Centrumkerk. Daar zullen wij 
het project verder toelichten en kun je vragen stellen. Via onze eigen 
website www.careforcapetown.nl is alle informatie terug te lezen. 
 
Graag tot 12 oktober om 20 uur in de Centrumkerk, of spreek gerust één 
van ons aan op een ander moment. Wij hebben er alvast veel zin in, 
maak gerust vrienden enthousiast en neem ze mee! 

Marjolein Cevaal, Joost Kieviet, Jeroen Bransen en Ellen Bransen 
 
Foto’s van de startzondag 
Op de website staan foto’s van de startzondag. Zo kunt u nog heerlijk 
nagenieten: www.pgbilthoven.nl/Centrumkerk/ 
 
3 oktober: Kerk en schooldienst "Wat lees jij?!" 
Op zondag 3 oktober houden we een kerk- en schooldienst. De 
kindercantorij zingt! Het thema is: wat lees jij?! Want: de 
Kinderboekenweek komt eraan. En lezen is hartstikke gezond. Hoe leuk is 
bijbellezen eigenlijk? En wat helpt je als je iets uit de Bijbel wilt lezen? 
We gaan er veel meer over horen en zien! De kerkdienst is om 10.30uur 
in de Centrumkerk, enne: zeg even tegen je ouders dat ze geld/pinpas 
mee moeten nemen. Na de dienst is er namelijk een boekentafel waar je 
leuke boeken kunt kopen rondom geloof. Nodig gerust ook een 
vriend/vriendin uit! Aanmelden voor de kerkdienst is niet meer nodig. 
We vragen wel of je thuis wil blijven als je (corona-)klachten hebt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ds. Marjolein en Claran Lieve jeugdouderling 
 

http://www.pgbilthoven.nl/Centrumkerk/
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Zaterdag 25 september: De Bilt gaat open! 
Gemeente de Bilt heeft op zaterdag 25 september een ontmoetingsdag 
georganiseerd. Na 1,5 jaar op slot, is het tijd om weer voorzichtig elkaar 
te ontmoeten. Onze Centrumkerk doet ook mee: u kunt tussen 12.30 uur 
en 16.00uur even binnenlopen. Er zal zang, piano en harpspel in de 
kerkzaal zijn en er is een demonstratie portrettekenen. Een mooie 
gelegenheid voor ontmoeting met elkaar en dorpsgenoten. 
 
 
 
 

Rock Solid gaat weer van start! 
Zit jij in groep 7, 8 of in de 1e of 2e klas?  
Kom dan op vrijdag 1 oktober van 19:00 - 20:30 uur meedoen met Rock 
Solid in de Kelder.  
We gaan spelletjes doen, kletsen, een stukje uit de Bijbel lezen, 
discussiëren en veel plezier maken. Na deze openingsavond komen we 
om de week bij elkaar.  
Ben jij er ook bij?  
Neem je vrienden mee, want hoe meer mensen, hoe gezelliger het is! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


