
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 5 november 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
We verwachten al nieuwe corona-maatregelen. En toch als je de 
persconferentie hoort en als je leest over het oplopend aantal 
besmettingen, dan valt het zwaar om weer nieuwe maatregelen te 
moeten treffen. Als kerkenraad nemen we verantwoordelijkheid voor de 
gezondheid van anderen en onszelf en daarom is het moderamen  
bijeengekomen en heeft besloten om weer een mondkapje te dragen bij 
bewegingen in de kerk. Dit gaat zondag a.s. in. Het is dan in onze kerk 
gedachtenis zondag. In deze dienst herdenken we de gemeenteleden die 
afgelopen jaar zijn overleden. Naast gemeenteleden zijn er ook 
genodigden aanwezig. De kerk is dan nog niet ingericht op 1,5 meter, 
doch laten we oplettend zijn en elkaar de ruimte geven. We hanteren de 
3 g’s*. En kom niet bij twijfel over uw gezondheid. Ook deze dienst is 
goed online te volgen. Voor de kerk en schooldienst op 14 november 
wordt het aanmelden bij het kerkelijk bureau weer verplicht. We richten 
de kerk dan weer in op 1,50 m. Dit betekent dat we 55 mensen in de 
kerk kunnen hebben + staf en 12 mensen in de serre. Ook voor 
uitvaartdiensten en verhuur gelden dezelfde beperkte aantallen. De roep 
om de QR code te hanteren wordt in de maatschappij steeds luider en 
ook de eerste kerken hanteren het al. We willen niemand uit het oog 
verliezen, doch ook bij ons is de discussie gaande en de vraag: wel of 
niet, zal zeker na de volgende persconferentie op 12 november door de 
kerkenraad opnieuw worden gewogen. En net al nu zullen we ook dan 
kijken naar de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland en hun 
adviezen ter harte nemen. 
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
 
Koorrepetities 
Vanaf zaterdag 6 november is het tonen van een coronatoegangsbewijs 
verplicht bij koorrepetities. Dat geldt ook voor koren die in kerken 
oefenen. Wim Brands zal hierover in overleg treden met de koorleden. 
 

 

 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) 

  
 
 

*Corona toegangsbeleid 
Centrumkerk hanteert  
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! 
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Toegangsbeleid Centrumkerk i.v.m. de Corona epidemie 
Voor deelname aan een dienst kunt u zich, van maandag tot en met 
donderdag 14.00 uur aanmelden bij het kerkelijk bureau bij voorkeur per 
e-mail, kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl of telefonisch 030-2282866, bij 
geen contact graag een voicemailbericht inspreken. Coen Helsdingen 
bericht u of u kunt deelnemen.   
 
 
Steek een kaarsje aan – sta even stil bij iemand die je mist 
Als Centrumkerk willen we graag kerk zijn voor het hele dorp. Daarom 
zetten we in de middag van 7 november 2021 van 16.00 – 18.00 uur 
onze kerkdeuren open voor een ieder die een kaarsje wil aansteken voor 
een overleden geliefde. In de kerk klinkt livemuziek en er staan twee 
tafels waarop een kaarsje kan worden aangestoken. Er zijn stoelen om 
even op te zitten. Op tafel liggen boekjes met inspirerende teksten om in 
te kijken en eventueel mee te 
nemen. Ook vindt u er informatie 
over een rouwgroep. Buiten op het 
kerkplein is er koffie en thee en de 
mogelijkheid om uw verhaal kwijt te 
kunnen aan een luisterend oor. De 
toegang is gratis. 
Van harte welkom! 
 

 
Bericht van overlijden 
Op donderdag 4 november is in het ziekenhuis overleden ons 
gemeentelid Alida Petronella Wijnmaalen-Anema op de leeftijd van 83 
jaar. Haar uitvaart zal komende week plaatsvinden. We leven mee met 
haar kinderen en kleinkinderen.  
Ds. Harold Oechies 
 
 

Kerk en Schooldienst 
Voor de dienst op zondag 14 november dient een 
ieder zich aan te melden bij het kerkelijk bureau. Deze 
dienst is kindgericht en daarom gaan ouders met 
kinderen voor. Totaal kunnen 55 mensen in de 
kerkzaal en 12 mensen in de serre. Kinderen van de 
basisschoolleeftijd worden niet meegerekend. Geef 
elkaar de ruimte. Ook deze dienst is online te volgen. 
 
 

 
Rouwgroep: infobijeenkomst 10 november 
Van december 2021 tot en met april 2022 organiseren we als 
Centrumkerk vijf bijeenkomsten voor mensen, die de afgelopen jaren 
met verlies te maken hebben gehad. Wilt u meer weten komt u dan op 

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: 
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 
 

7 november 
Diaconie (Voedselbank De 
Bilt) + Kerk 
 

14 november 
Collecte Najaarszending 
(Indonesië; Kerk in actie) 
 
Kerkdiensten 
 

 7 november 
Ds. Harold Oechies 
 

14 november 
Ds. Adriaan Plantinga 
 
 
 
“Zoom” koffie drinken na 
de dienst start om 12.00 
uur 
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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! 
 

 
Zendingserfgoedkalender 2022. 
De kalender is te bestellen bij Tjitske Maarsingh, tel. 030-
228 42 48, e-mail: vos-maarsingh1@kpnplanet.nl 
Het kost € 9,00, waarvan  € 3,00 naar Kinderen in de Knel 
gaat. (zie volledige tekst in nieuwsbrief van 28 oktober 
2021.  De ZWO-commissie 
 

 
Gespreksavond  15 november: 
vaccineren, vrijheid en verantwoordelijkheid 
Niet alleen als samenleving maar ook als kerkelijke gemeente worstelen 
we met de vraag hoe op een verantwoorde manier om te gaan met 
gevaccineerden en niet-gevaccineerden leden. Als commissie inspireren 
organiseren we daarom een gespreksavond. Er zullen twee sprekers zijn. 
Ons gemeentelid Jan Maarseveen zal als (oud)huisarts spreken over de 
praktische kant van vaccineren. Daarna is het woord aan dr. Jacques 
Schenderling, predikant en docent. Hij zal ingaan op de vraag hoe 
vrijheid en verantwoordelijkheid zich vanuit christelijke oogpunt tot 
elkaar verhouden als het om de coronavaccinaties gaat. Aanvang 15 
november om 20.00 uur in onze Centrumkerk. Allen van harte welkom! 
 

 
Groene Kerk 
In de Week van de Duurzaamheid is er veel aandacht geweest voor de 
duurzaamheid in ons individuele leven, rond voedsel, kleding, spullen en 
energiegebruik. Maar ook voor de Centrumkerk is duurzaamheid 
belangrijk. De kerkenraad heeft daarom besloten om een "aanjaagteam" 
in te stellen: een team van gemeenteleden dat aandacht vraagt voor 
duurzaamheid bij ons gemeenteleven. We noemen het de commissie 
Groene Kerk (zie www.groenekerken.nl). 
We zijn nu bezig met het samenstellen van de 
commissie, waarvoor we gemotiveerde 
mensen met geschikte skills zoeken. Als u zich 
aangesproken voelt, laat het me weten!    
Piet Stammes (piet.stammes@gmail.com) 
 
 

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 
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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. 
 

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 
 

 
Niemand leeft voor zichzelf 

Op de foto de eerste pagina van ons nieuwe 
gedachtenisboek, dat sinds de Startzondag een 
plek heeft in onze kerkzaal. U ziet bovenaan de 
woorden die klinken als afsluiting van het 
gedenken van een overleden gemeentelid in 
onze zondagse kerkdienst. Ze zijn afkomstig van 
een lied (961 in ons liedboek) dat Huub 
Oosterhuis in 1966 schreef voor de uitvaart van 
de toenmalige bisschop Bekkers. Oosterhuis liet 
zich hierbij inspireren door de woorden uit de 
brief van de apostel Paulus aan de Romeinen 

14: 7-8. Waarschijnlijk was het een al bestaande spreuk die misschien 
wel terugging op Jezus zelf. Het wil zoveel zeggen als dat niemand een 
eiland is. Ieder mens is verbonden met God, onze Heer. Je zou ook 
kunnen zeggen dat elk leven zin heeft, want het is verbonden met Hem. 
Zelfs de dood kan die band niet ongedaan maken. Dat maken we 
zichtbaar door dit boek. Voor ieder overleden gemeentelid is er een 
pagina met daarop hun naam, een foto, de Bijbeltekst uit de 
uitvaartdienst en een korte typering van de persoon. We beperken ons 
tot gemeenteleden die in de kerkdienst zijn herdacht en opname in het 
boek gebeurt alleen met toestemming van de nabestaanden. Zo 
gedenken we onze overledenen en houden hun herinnering levend. 
Naast het gedachtenisboek ligt er aan de andere kant van de kerkzaal 
ook een doopboek, waarin de namen komen van onze dopelingen. Zo 
zitten wij in de kerkzaal tussen hen die ons zijn voorgegaan en hen die na 
ons komen. Drie generaties, verleden, heden en toekomst. ‘Niemand 
leeft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem 
behoren wij toe!’                                                                  Ds. Harold Oechies 

 
 
 
 


