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Bilthoven, 1 oktober 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 

 
Op zondag 3 oktober mogen er weer 100 mensen in de kerk, zonder 
anderhalve meter afstand. Het is nog niet helemaal zoals vanouds, want 
het zingen is nog beperkt (nog wel met twee voorzangers, maar toch al 
twee liederen gezamenlijk) maar het is alweer een stap vooruit. Ik hoop 
dat u mee gaat genieten van de kindercantorij die weer komt zingen, 
want het wordt een dienst van Kerk en School, voor iedereen! Welkom! 
Matty Vroom 

 
Kerk en schooldienst 
Komende zondag is er een Kerk & Schooldienst. 
De kindercantorij komt zingen. Ook worden er twee liederen door de 
zangers gezongen en we zingen met z'n allen twee liederen. 
Het thema is 'Wat lees jij?!'  en we lezen over een deftige man uit 
Ethiopië die in de bijbel leest. 
Na afloop is er een boekentafel, dus ook voor jullie geldt: leuk om even 
te neuzen, wie weet ligt er iets bij voor een kadootje/kleinkind/leuk voor 
jezelf. 
Vraag aan je ouders om hun pinpas mee te nemen, de Bilthovense 
boekhandel staat met een boekentafel, dus de boeken kunnen gelijk 
mee naar huis! 
Ik hoop op een gezellige en gezegende dienst! 
Als er nog vragen zijn, laat het me weten.  
Ds. Marjolein. 
 
 
Bijzondere kerkdienst 10 oktober: ik kan het verschil maken! 
Op deze zondag gaat het er in de dienst iets anders aan toe dan u 
gewend bent. Het thema duurzaamheid leent zich voor een wat vrijere 
liturgie met een aantal verrassingen. 
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 
 

http://www.pgbilthoven.nl/
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Week van de duurzaamheid 

Boekenuitleen in de Centrumkerk: 
In de week van de duurzaamheid willen we elkaar inspireren bij het 
duurzaam leven. We gaan daarvoor een eigen boekenuitleen 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 
uit 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 boekenuitleen dan nog twee weken om zoveel mogelijk mensen 
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 dan na 31 oktober weer ophalen. 
Veel dank namens de Commissie Inspireren  
 
Afrika reis: Care for Cape Town 

Beste jongeren, gaan jullie mee?  

In 2023 organiseren we van 26 februari tot 8 maart een jongerenreis 
naar Kaapstad in Zuid-Afrika. In Kaapstad zullen we meebouwen aan een 
kinderdagopvang en kennismaken met de cultuur, historie en apartheid 
van Zuid-Afrika. Eerdere reizen naar Kaapstad 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 Bransen 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 zullen 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 op een ander moment aan. Wij hebben er alvast veel zin in, 
maak gerust vrienden enthousiast en neem ze mee!  

Marjolein Cevaal, Joost Kieviet, Jeroen Bransen en Ellen Bransen 

 

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: 
 

3 oktober: Kerk en Israel;  
10 oktober: Jong 
Protestant; Diakonie 
 
Kerkdiensten: 
 

3 oktober: ds.Marjolein 
Cevaal, Kerk en 
Schooldienst 
10 oktober: ds. Harold 
Oechies 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Zoom” koffie drinken na 
de dienst  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.careforcapetown.nl/

