
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 28 oktober 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Zondag 31 oktober is een dienst van afscheid en welkom. We nemen 
afscheid van onze pastoraal ouderlingen Klarie den Hollander en Marie 
Anne de Bruin en van onze ouderling kerkrentmeester Johan Biemond en 
van pastoraal medewerker Paulien Homan. Gelukkig is er ook nieuwe 
aanwas en kunnen we de pastoraal medewerkers Wilma Jongerius, 
Anneke Verburg en Rob van Loenen welkom heten evenals, onze nieuwe 
kerkrentmeester  Mar Scheffelaar. Ook van de kerkbladredactie, Wiebe 
Oost, Roland Schneider, Femke Helsdingen, Piet van Vuuren en corrector 
Aukje Hoeksema wordt dan afscheid genomen. Het is een dienst waar u 
allen welkom bent. Laten we in een grote kring om hen heen staan om te 
bedanken voor het goede werk dat gedaan is en te bemoedigen voor het 
nieuwe werk dat gaat komen.                        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 waren we genoodzaakt om de  
toezeggingen via de post te laten versturen. Dit heeft er echter in 
geresulteerd dat we circa € 15000 minder aan toezeggingen hebben 
ontvangen. Dit betekent ook een tekort op onze exploitatie. Ook de 
opbrengst van de collectes voor de plaatselijke kerk blijven flink achter. 
Daarom bij deze een beroep op u, heeft u nog niet bijgedragen doe dat 
a.u.b. alsnog en heeft u uw bijgedragen al gedaan, kijk nog eens of u uw 
bijdrage kunt verhogen en vergeet u de collectes niet. Bedragen kunt u 
storten op de bankrekening van het College van kerkrentmeesters onder 
vermelding van “actie kerkbalans 2021” of de “collecte van de week”. 
Dank u voor uw bijdrage. 
Jan Homan, Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. 
 

 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 
(zwangerschapsverlof tot 
eind januari 2022) 

  
 
 

 
 
 
Website 
www.pgbilthoven.nl 

  

  

Kerkelijk bureau 
030-228 28 66 

kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl 
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Centrumkerk ruimte 1,5 meter bij orgel 
Nu de 1,5 meter afstandsregel is komen te vervallen, zitten we dichter bij 
elkaar in de kerk. Omdat niet iedereen zich daar prettig bij voelt, zal de 
vleugel van de kerk aan de kant van het orgel zo ingericht worden dat 
een ieder daar op 1,5 meter afstand kan zitten. mensen uit een 
huishouden kunnen natuurlijk naast elkaar blijven zitten. 
 
Van de werkgroep ZWO 

Van 30 oktober t/m 7 november staat Fairtrade in 
het hele land in het zonnetje. Supermarkten 
promoten die week hun Fairtrade producten en 
vrijwilligers organiseren allerlei activiteiten om te 
laten zien hoe belangrijk eerlijke handel is. Ook de 
Wereld winkel in de Bilt heeft in de komende week 
allerlei leuke aanbiedingen. Wij hebben als kerk het 
Fairtrade label en dat schept verplichtingen zoals het 
gebruik van Fairtrade koffie, thee, suiker enz. Ook 
gebruiken wij bij het avondmaal al jaren Fairtrade 

wijn. Aanstaande zondag zullen de mensen van de Werkgroep ZWO 
daarom ook zorgen voor zelfgebakken lekkers waarbij zoveel mogelijk 
Fairtrade producten zijn gebruikt. 
 
 
Afrika reis: Care for Cape Town  

 
 
Beste jongeren, 
gaan jullie mee? 
Geef je op via 
careforcapetown.nl 
 
 

De eerste open avond verliep heel gezellig, met een aantal 
geïnteresseerde jongeren en ouders. Omdat we weten dat er ook 
jongeren zijn die op de eerste avond niet konden, organiseren we een 
tweede open avond! 
 

In 2023 organiseren we van 25 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 

 
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 
 

31 oktober 
Diaconie + Nederlands 
Bijbelgenootschap 
(Hervormingsdag)  
 

7 november 
Diaconie (Voedselbank De 
Bilt) + Kerk 
 
Kerkdiensten 
 

31 oktober 
Ds. Harold Oechies 
 

 7 november 
Ds. Harold Oechies 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Zoom” koffie drinken na 
de dienst start om 12.00 
uur 
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de open avond op donderdag 18 november 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 en kun je jezelf aanmelden. Graag tot dan, of 
spreek gerust één van ons op een ander moment aan. Wij hebben er 
alvast veel zin in, maak je vrienden enthousiast en neem ze mee!  
Marjolein Cevaal, Joost Kieviet, Jeroen Bransen en Ellen Bransen 
 
 
Zendingserfgoedkalender 2022. 
Ook dit jaar kunt u de kalender bij Tjitske Maarsingh 
bestellen. Het thema is 'Van het duister naar het licht'. 
De schilderijen zijn gemaakt door Mahboobeh Salem 
uit Iran die met haar man en dochtertje naar 
Nederland gevlucht is, omdat haar familie zich bekeerd 
heeft tot het Christendom. Er is een uitgebreide 
beschrijving van de achtergrond van Mahboobeh en de situatie in Iran 
met een samenvatting in het Engels.  
Het is niet duidelijk hoe de coronamaatregelen komende maanden zullen 
uitpakken en of de kalender in de kerk ligt,  vandaar dat ik u wil vragen 
om mij ook dit jaar  te bellen (ik heb voicemail) of te mailen. Graag uw 
naam, adres en telefoon-nummer, zodat ik een afspraak met u kan 
maken om de kalender bij u langs te brengen. Het kost € 9,00, waarvan    
€ 3,00 naar Kinderen in de Knel gaat. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.  
Namens de ZWO-commissie, Tjitske Maarsingh, tel. 030-228 42 48,  
e-mail: vos-maarsingh1@kpnplanet.nl 
 
 
Wereldwinkel De Bilt 20 jaar 
In de Fair Trade week viert de wereld winkel de Bilt haar 20 jarig bestaan, 
met enige activiteiten. Zaterdag 30 oktober komt Jose van GoneArty  van 
Swazi Candles. Vanaf 11.00 uur is er een Thaise proeverij en om 13.00 
uur muziek van Andrea en Paul. Om 15.30 uur een dansgroep. 
Op woensdag 3 november tussen 13.00 en 15.00 uur muziek van Andrea 
en Paul.  Zaterdag 6 november komt de importeur van Sjaal een verhaal 
vertellen over vilten spullen uit Nepal. U wordt van harte uitgenodigd 
deze week mee te vieren.                                    Faire groeten Jenneke Zaal 
 
 
Rouwgroep: infobijeenkomst 10 november 
Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgen we allemaal te 
maken met de dood van vader, moeder, partner of soms ook een 
(klein)kind.  Wie met zo’n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor 
de moeilijke taak daarmee verder te leven. In zo’n situatie zoek je niet 
gemakkelijk andere mensen op.  Wanneer je echter anderen ontmoet 
die hetzelfde meegemaakt hebben, geeft dat een gevoel van herkenning. 
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Dat kan helpen om de weg te vinden in het onbekende land van de rouw. 
Van december 2021 tot en met april 2022 organiseren we als 
Centrumkerk vijf bijeenkomsten voor mensen, die de afgelopen jaren 
met zulk verlies te maken hebben gehad. Of u gelovig bent of lid van een 
kerk maakt hierbij niet uit. Iedereen is welkom. Wilt u meer weten komt 
u dan op woensdag 10 november om 10.30 uur naar de serre van de 
Centrumkerk. U kunt dan kennis maken en zien of zo’n rouwgroep u zou 
kunnen helpen. Voor vragen en meer informatie: ds. Harold Oechies 
(030-6966497 of haroldoechies@kpnplanet.nl)  
Van harte welkom! 
 
 
Iets van God 
God ervaren in je leven, daar verlangen we allemaal naar. Want ons 
geloof heeft voeding nodig, ervaringen van boven. Liefst in het gewone 
leven. Theologe Greet Brokerhof schrijft gebeden, liedjes en gedichten. 
Ook verzorgt ze dagopeningen voor het onderwijs. Zoals ze het zelf zegt 
is ze ‘altijd op zoek naar nieuwe woorden en niet traditionele beelden 
die aansluiten bij de wereld van nu.’ Oordeelt u zelf of ze daarin geslaagd 
is met het onderstaande gedicht, waarin ze tastend zoekt naar sporen 
van God in ons leven van alledag.  
Ds. Harold Oechies   
 
Voelbaar als een windvlaag 
 

Soms, zomaar 
onverwacht, 
voel je een hand op je 
schouder, 
zie je ogen vol begrip, 
terwijl je net gedacht 
had dat niemand je 
begreep. 
Het is als een streepje 
zonlicht achter een 
donkere wolk. 
Het geeft een beetje 
hoop. 
Het geeft een beetje 
houvast. 
Iets van God lijkt het 
wel. 
Tenminste, iets in die 
geest….  
 

Soms, als alles tegenzit 
en je niet weet wat je 
moet, 
word je getroffen door 
iets wat speciaal op jou 
lijkt te slaan: 
een opmerking, een 
regel, een lied 
waarmee je verder 
kunt. 
Het wijst een weg 
die je nog niet gezien 
had. 
Het geeft een beetje 
houvast. 
Iets van God, lijkt het 
wel. 
Tenminste iets in die 
geest…. 
 

Soms weet je het zeker: 
dat is geen toeval meer. 
Maar veel vaker twijfel 
je: 
was dat God nou of 
niet? 
Want God is zo 
ongrijpbaar. 
Voelbaar als een 
windvlaag die de 
wolken uit een blaast 
en je lucht en licht geeft 
Hij geeft een beetje 
houvast. 
Soms, even, voel je het. 
Dan merk je iets van 
zijn Geest… 

 

 
 
 
 


