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Bilthoven, 22 oktober 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
 
In plaats van een stukje van mij nog eens de terugblik van Ellen Kieviet: 
 
De week van de duurzaamheid lijkt duurzaam te worden! 
 
Wat mooi, dat 65 mensen één week geen vlees aten en zo samen:  
1024 kg CO2  (= 8530 autokilometers = 8% van de uitstoot per persoon) 
512.000 liter water (= 8209 douchebeurten) 
37 dieren 
1024 m2 land bespaarden!  
Samen hebben we onze voetafdruk kleiner en groener gemaakt, dank u 
wel. 
Wat mooi, dat Emmaus wil samenwerken aan een volgende 
kledingmarkt, net als één van de boekverkoopsters, die bij WVT een 
kledingmarkt wil organiseren. 
Wat mooi, dat Kirsten Vonkgeeftvuur een duurzaamheidsmarkt wil 
organiseren in Den Dolder en het draaiboek van de Centrumkerk al in 
huis heeft. 
Wat mooi, dat wildvreemden samen een kop koffie dronken en het 
goede gesprek voerden, zittend in het zonnetje voor de kerk. 
Wat mooi, dat één van onze reparateurs gevraagd is mee te draaien in 
het repaircafé van WVT en dat nog toegezegd heeft ook. 
Wat mooi, dat bezoekers terug gingen naar huis om nog meer te 
herstellen kleding op te halen. 
Wat mooi, dat een moeder en dochter wel 1.5 uur kleding gepast 
hebben en met tassen vol “vintage” kleding naar huis gingen. 
Wat mooi, dat er zo veel belangstelling was voor de workshop 
“duurzaam ontspullen”, dat Machteld van den Berg de extra aanmelders 
een uur persoonlijk advies geboden heeft. 
Wat mooi, dat de lezing over “verantwoord vegetarisch koken” niet 
paste in de agenda van de belangstellenden, maar uitmondt in twee 
persoonlijke gesprekken. 

 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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Wat mooi, dat we een boeiende lezing van Ebbe Rost van Tonningen 
hoorden met een goed gesprek na afloop. 
Wat mooi, dat Ekoplaza de lunch van de marktmedewerkers sponsorde. 
Wat mooi dat de collecte opbrengst € 503.55 bedraagt, opgebracht door 
u, de verkoop van kleding, donaties voor reparatieklussen en een deel 
van de boekenverkoop van de Biltsche Boekhandel. 
Wat mooi, dat we samen een steentje mochten bijdragen aan een 
duurzaam en sociaal contact! 
 

 
 
Taizevieringen 
 
Met ingang van 31 oktober gaan de Taizevieringen weer van start! 
Op de laatste zondag van de maand, om 19.30 uur bent u weer welkom 
in de Centrumkerk voor de vieringen in de stijl van Taizé. 
U hoeft zich niet van tevoren op te geven. 
Het Taizekoor zingt weer. De muziek klinkt ook. 
U kunt uw bijdrage in de schaal leggen, er is geen rondgang voor de 
collecte. 
U wordt wel gevraagd afstand te bewaren, er zal niet door de kerk 
gelopen worden met het aansteken van de lichtjes. 
 
Digitale adventskalender 2021 
 
Na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar graag met een digitale 
adventskalender elke dag een klein lichtpuntje brengen in de donkere 
adventstijd.  
Vanaf 1 december tot en met 25 december kunt u een kijkje nemen op 
onze website. Daar vindt u de digitale adventskalender zoals hieronder 
op de foto te zien.  
Elke dag komt daarop een creatieve bijdrage, beschikbaar gemaakt door 
één of meer van onze gemeenteleden. We hopen op deze manier de 
verbinding met elkaar te versterken, en samen volop toe te leven naar 
kerst. 
 

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 
24 oktober Kwartaalcollecte 
ZWO 
31 oktober 
Diakonie en  NBG 
1 
 

Kerkdiensten 

24 oktober ds. Chienus 
Schokker , Gorssel 
 
31 oktober Hervormingsdag 
ds. Harold Oechies 
 
Taizé viering 19.30 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Zoom” koffie drinken na de 
dienst  
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Voor deze adventskalender zijn we op zoek naar gemeenteleden van 
alle leeftijden die hieraan een bijdrage willen leveren. Heeft u een leuk 
idee voor een bijdrage, zoals bijvoorbeeld een wens, een overdenking, 
een gedicht, een lied, een recept of een mooi verhaal, neem dan contact 
op met Martine van Aalst (Martine.vanaalst@hotmail.com).  
 

 
 
Groet van Liesbeth Verweij en Martine van Aalst 
 
Zendingserfgoedkalender 2022 
 
Ook dit jaar kunt de kalender bij mij, 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. 

Omdat vorig jaar het aanbieden van de kalender in de kerk niet mogelijk 

was vanwege corona, heb ik toen gevraagd of U per telefoon of mail 

wilde reageren. Het is niet duidelijk hoe de coronamaatregelen 

komende maanden zullen uitpakken. Vandaar dat ik U wil vragen om mij 

ook dit jaar te bellen (ik heb voicemail) of te mailen. Graag uw naam, 

adres en telefoonnummer, zodat ik een afspraak met U kan maken om 

de kalender bij U langs te brengen. Hij kost E9,-, waarvan E3,- naar 

Kinderen in de Knel gaat. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

Tjitske Maarsingh, Waterhoenlaan 24, 

3722 TC Bilthoven tel. 030-228 4248 

Email: vos-maarsingh1@kpnplanet.nl. 

 

Inspiratie 
 
Jezus heeft gezegd: Ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft 
zal leven, 
En ook: Ik ben de weg, de waarheid en het leven…Twee keer hoor ik 
Hem zeggen: Ik ben het leven. Ook in mijn leven?  Ik wil wel in dat leven 
geloven, ik wil zijn weg ook wel gaan. Maar ik weet vaak niet hoe dat in 
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mijn leven van alledag te vertalen: tot hoever gaat die weg? Waar 
moeten mijn loyaliteiten liggen, waaraan geef ik de voorrang. Vaak is 
het onhelder wat ik kiezen moet, het leven dat ik leid in onze tijd is zo 
gecompliceerd. Helpt het om de weg van Jezus te gaan in mijn dagelijks 
bestaan? Helpt het bij het nadenken over duurzaamheid? Waarheen 
gaat dan die weg? Het zijn de vragen die telkens weer opduiken 
wanneer ik als christen wil leven, zeker in deze tijd waarin de keuze voor 
het één strijdig lijkt met de keuze voor het andere. 
En er blijkt nooit een laatste antwoord te zijn: zolang wij leven blijven 
wij onze weg door dit bestaan zoeken, met vallen en opstaan. Maar we 
hebben wel een richting waarin ik kan gaan: ik hoef op mijn weg niet 
voorgoed te blijven dwalen; Jezus wijst toch die Weg, en als we blijven 
leven met het oog op Hem zullen we toch op de een of andere manier 
goed terechtkomen. 
 
De Weg 
 
God geloven op Zijn Woord 
omdat Hij het is, 
omdat Hij je zo lief is. 
 
Gewoon de weg gaan,  
de aangewezen weg, 
 
het onzekere 
nemen voor het zekere, 
 
het onzekere 
van de toekomst 
van een nieuwe wereld 
 
voor het zekere 
van deze oude wereld 
 
De weg gaan, 
 
de weg van dapper geloof, 
volhardende hoop,  
duurzame liefde – 
 
en waar je uitkomt, 
je zult wel zien. 
 
Bij alle onzekerheden 
gaandeweg 
steeds zekerder worden 
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van Hem, 
de God die je riep.  (dichter bij mij onbekend) 
 
Matty Vroom 
 
 

Van de diaconie: Opbrengst bijzondere collectes 
 
In de afgelopen 2 maanden zijn een aantal bijzondere collectedoelen 
geweest, waarover we u graag wat informatie geven over de 
opbrengsten. 
In augustus hadden we onze noodhulp-collecte voor de aardbeving 
in Haïti; daarvoor is € 560,-- opgehaald. Er is gevraagd of de diaconie dat 
ook gaat verdubbelen; inderdaad, wij hadden op voorhand al € 1000,-- 
overgemaakt zodat in feite al verdubbeld is. Aanvullend maken we nog € 
60,-- over. 
In de Week van de Duurzaamheid is gecollecteerd voor het A Rocha-
project voor het droge kustwoud in Peru. Deze collecte heeft totaal € 
545,-- opgebracht, inclusief het geld wat fysiek gegeven was tijdens de 
duurzaamheidsmarkt. 
Een gemeentelid heeft € 300,-- gestort voor hulp aan Syrië, zonder dat 
daar specifiek voor gecollecteerd was. Uiteraard maken wij dit geld over 
t.b.v. de wederopbouw van de christelijke kerken in Syrië. 
Tenslotte zijn we benaderd met het verzoek om een bijdrage aan de 
opvang van Afghaanse vluchtelingen in Huis ter Heide, met name voor 
schoolbenodigdheden. Aangezien in het rooster geen ruimte was voor 
een collecte voor dit doel, is besloten uit de kas van de diaconie een gift 
te doen ter grootte van de gemiddelde opbrengst van een collecte (€ 
260,--). 
Alle gevers hartelijk dank voor hun bijdragen! 
Erik Kappetijn, voorzitter diaconie Centrumkerk. 
 


