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Bilthoven, 8 oktober 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 

 
Vorige zondag was echt een dienst voor kinderen van alle leeftijden:  
oud en jong heeft kunnen genieten van elkaars aanwezigheid in de kerk, 
met zovelen en vooral zoveel kinderen als we in tijden niet gezien 
hadden.  
En ook a.s. zondag 10 oktober wordt het weer een speciale viering: mis 
het niet! 
Het wordt anders dan u gewend bent met een vrijere liturgie en dat is 
voor een keer best spannend! Denkt u ook aan de Boekenuitleen? Zie 
hieronder 
De versoepelde regels blijven ook voor deze zondag gelden, als u het niet 
meer zo precies weet, kijk dan op de website of raadpleeg de vorige 
nieuwsbrief nog eens. 
Matty Vroom 
 
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 u om interessante boeken, voorzien van uw naam, in de week 
van 10 oktober vast naar het kerkelijk bureau (tijdens de openingsuren!) 
te brengen. Dan maken we daar een mooie boekentafel van. U kunt de 

 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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boeken dan na 31 oktober weer ophalen. 
 

(Het volgende stukje had al in de vorige nieuwsbrief moeten verschijnen, 
met excuses van uw nieuwsbrief redacteur) 
 
Van ds. Marjolein 
De laatste werkdagen voor het verlof zijn vol: nog even die en die bellen, 
een draaiboek maken, mailtjes versturen, de kerkdienst organiseren, 
data prikken enzovoorts. Bij de wijkvergadering van West 2 werd ik even 
stilgezet. We begonnen met een gebed: "Maak mij aandachtig Heer."  
Ik nam het boekje mee naar huis, het Bilthovens gebedenboek van Dolf 
Tielkemeijer. Een kleine schatkamer aan heilzame woorden. Ik lees er 
even in: "Laat mij in alle dingen Uw goede handen zien, Uw eenvoud, Uw 
liefde voor wat leeft." Dat is een prachtig gebed. Laat mij Uw liefde zien 
God. Laat mij kijken zoals U met warme ogen naar deze wereld kijkt. Met 
liefde voor alles wat leeft: de herfstanemonen in onze tuin die met hun 
laatste bloemen pronken, liefde voor de dikke naaktslak die op onze oprit 
kwijlt, en ook de liefde voor het kind dat ik met mij mee draag. Dat 
maakt dat ik deze werkdag weer even anders beleef: niet als een 
overvolle dag vol jakkeren, maar: even de gloed van Gods liefde erover 
laten schijnen. Dan is het goed. Zo eindigt het gebed ook: "Aanvaard dan, 
heilige God, mijn gebed, dat te vol is van woorden (MC: of te bekneld in 
de volle dag) ... U kent mij zo goed ... dan is het goed, om Jezus' wil. 
Amen." Dat bid ik een ieder toe: dat je kunt bidden, en je ogen en hart zo 
gericht worden dat je zegt: dan is het goed. 
ds Marjolein Cevaal.  
 

 
Na ons de zondvloed? 
 

 

 

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 
10 oktober: A Rocha 
Nederland: Dry Forest 
project in Peru 
17 oktober : 
Werelddiakonaat 
 

Kerkdiensten: 
 10 oktober: ds. Johan Blok 
m.m.v. Piet Stammes 
17 oktober : ds. Chienus 
Schokker, Gorssel 
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Op de foto een merkwaardige beeldengroep, in 2015 geplaatst in de 
rivier de Thames in London. Ontwerper Jason deCaires Taylor heeft zich 
laten inspireren door de vier ruiters uit het Bijbelboek Openbaring (6: 1-
8) die onheil brengen over de aarde. We zien vier paarden met daarop 
twee kinderen en twee volwassenen. De paarden hebben in plaats van 
een hoofd een ja-knikker, een pomp die olie uit de aarde oppompt. Een 
van de volwassen ruiters heeft zijn armen over elkaar geslagen en kijkt 
weg, de ander richt zijn blik verveelt omhoog. De jongen en het meisje 
kijken over het water heen naar de overkant waar zich de Engelse 
parlementsgebouwen bevinden. Met de opkomende vloed van de rivier 
raken de beelden steeds dieper in het water tot uiteindelijk alleen hun 
hoofden boven water zullen uitsteken. Bij de kinderen komt het water 
letterlijk tot aan hun lippen. Taylor heeft met zijn beeldengroep een 
statement willen maken van wat de klimaatverandering met onze wereld 
doet. Het water stijgt ons letterlijk en figuurlijk naar de lippen. De ruiters 
tonen verschillende reacties op het naderende onheil van de 
klimaatcrisis. Bij de volwassenen ontkenning of de andere kant opkijken. 
Alsof ze met hun houding zeggen ‘het zal onze tijd wel duren, na ons de 
zondvloed’. De kinderen daarentegen hebben hun ogen hoopvol gericht 
op de overkant van de rivier, waar de politieke besluiten vallen over hun 
toekomst. Dat maakt deze beeldengroep tot een waarschuwing en 
tegelijk ook een teken van hoop: als wij de moed hebben om te 
veranderen is er voor onze kinderen en kleinkinderen nog een toekomst. 
Een oproep aan ons allemaal nu we als Centrumkerk de week van de 
duurzaamheid ingaan.  
Ds. Harold Oechies 
Voor een filmpje zie https://youtu.be/yYiwLidIH4E  
 
 
Rock Solid 

 
Afgelopen vrijdag is de Rock Solid gestart met een feestelijke avond. 
We hebben heel veel chips gegeten, man-te-paard/broodrooster/op 
de snelweg gespeeld en een wedstrijdje cake versieren gedaan. De 
resultaten ziet u hier! Smullen dus! 
 

. 
  
We praatten ook over Jezus die water in wijn verandert en zo een 
feest laat doorgaan. Wat zegt dat verhaal eigenlijk over hoe God onze 

https://youtu.be/yYiwLidIH4E
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wereld wil hebben? Mooie antwoorden kwamen er! Daarna nog even 
biljarten en tafelvoetballen.  
We kijken uit naar een gezellig seizoen, met veel spelletjes en goede 
gesprekken! Op 15 oktober is er weer Rock Solid, voor groep 7&8, en de 
1e en 2e klas. Kom gerust een keertje kijken!  
Groetjes van de leiding: Esther Hendriks, Henriette Booij, Ellen Bransen, 
Willemijn Tuinstra en Ruth Soede. 
 

 

https://www.pgbilthoven.nl:2096/cpsess3087972294/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=647&_token=Wz2DXz5M6EtCPHADPtM7f9J5Q0Oq9NSR&_part=2
https://www.pgbilthoven.nl:2096/cpsess3087972294/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=647&_token=Wz2DXz5M6EtCPHADPtM7f9J5Q0Oq9NSR&_part=2

