
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 12 november 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
In deze tijd waarin het coronavirus weer hardnekkig rond waait is het de 
vraag welke maatregelen de regering neemt en wat dit betekent voor 
onszelf en voor onze kerkelijke gemeente. Wij zullen u, indien nodig, 
tussentijds informeren via e-mail en website. Voor de kerk- en 
schooldienst van aanstaande zondag had u zich uiterlijk donderdag j.l. 
moeten opgeven omdat er minder stoelen beschikbaar zijn. De dienst is 
online te volgen via kerkomroep of YouTube.  Het zoom koffiedrinken is 
gestopt omdat er geen belangstelling meer voor was.  
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
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.   
 
14 november: oecumenische viering in het kader van Willibrordzondag  
Gezien de te verwachten strengere Coronamaatregelen heeft de 
kerkenraad van de Maria Christinakerk besloten dat het een viering 
wordt zonder communie, zonder koffie en zonder samenzang. Er geldt 
een 1,50 meter opstelling. Vandaar de oproep om de dienst online te 
volgen (indien mogelijk) en hierbij  informatie over Kerk-TV: 
Via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21372 kan de dienst op elk 
geschikt moment bekeken worden. 
 
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 
 

 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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Steek een kaarsje aan – sta even stil bij iemand die je mist  
Zondagmiddag 7 november 
De kerk stond open, Wim Brands  
en zijn blaasorkest speelden prachtig 
en “trokken” mensen naar binnen.  
Zo’n vijftig mensen kwamen 
zondagmiddag 7 november de 
Centrumkerk binnen lopen 
om een kaarsje aan te 
steken 
voor een overleden geliefde 
en te luisteren naar livemuziek. 
Soms werd er ook nog even 
buiten nagepraat bij een kop 
koffie of thee. Verschillende mensen wilden iets 
geven als dank voor het organiseren van deze 

middag. In totaal kwam er zo’n 40 euro 
binnen. We hebben besloten dit bedrag te schenken aan de voedselbank 
waar zondagochtend ook voor gecollecteerd is. Hierbij wil ik gelijk ook 
alle vrijwilligers bedanken die het kaarsje aansteken mogelijk hebben 
gemaakt.                                                                                 Ds. Harold Oechies  
 
 
 

Mobiele kerkje 

Dit zijn de klusjongeren die 
afgelopen zaterdag het 
mobiele kerkje in elkaar 

hebben gezet. Onder de deskundige leiding van Wim zaal en Joost 
Kieviet hebben ze een mooi resultaat bereikt. Het begin is goed! Nu nog 
schuren, lakken en vullen. En dan kan het kerkje gebruikt worden. 
 
Van Kerkblad naar Kerk magazine 
In de dienst van 31 oktober is afscheid genomen van de redactie van het 
kerkblad. Veel mensen vroegen zich af of dit het einde was van het 
kerkblad. Wel in de huidige vorm, doch vanaf december komt 3x jaar een 
kerkmagazine uit. Met Kerst, met Pasen en bij de start van het nieuwe 
seizoen.  In dit magazine komt een terugblik van activiteiten met foto’s, 
een vooruitblik incl. de diensten rondom Kerst of Pasen en bijzondere 
diensten. Maar ook een overdenking, enkele interviews en pagina’s voor 
kinderen. Dit magazine wordt verspreid onder alle gemeenteleden en zal 

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 
 

14 november 
Collecte Najaarszending 
(Indonesië; Kerk in actie) 
 

21 november 
Collecte Diaconie en kerk 
 
Kerkdiensten  
 

14 november 
Ds. Adriaan Plantinga 
 

21 november 
Ds. Harold Oechies 
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ook in de bus gedaan worden van de directe bewoners rondom de 
Centrumkerk.  Het magazine vormt straks samen met alle informatie op 
onze website en met het actuele nieuws in de nieuwsbrief de 
communicatie naar onze gemeenteleden. De nieuwsbrief wordt 
uitgebreid met pastorale berichten en berichten van overlijden en korte 
in memoriams. Veel gemeenteleden krijgen de nieuwsbrief nu per e-mail 
en bij ca. 50 gemeenteleden wordt de nieuwsbrief in papieren versie 
rondgebracht. We onderzoeken of er gemeenteleden zijn die wel het 
kerkblad ontvingen maar nog geen nieuwsbrief. Deze mensen zullen 
benaderd worden om de nieuwsbrief te ontvangen. Mocht u dit lezen en 
u zelf of iemand anders willen opgeven voor de nieuwsbrief, stuur dan 
een e-mail naar gemeentenieuws@pgbilthoven.nl . 
Het kerkblad werd deels per e-mail ontvangen, doch veel mensen kregen 
het ook in de bus gestopt door één van de vele trouwe lopers. Deze 
lopers willen we natuurlijk ook hartelijk dank zeggen. In januari 2022 
komt een middag voor alle gemeenteleden, waar we ook alle vrijwilligers 
in het zonnetje willen zetten. Daar horen dan natuurlijk ook onze lopers 
bij. En ik hoop van harte als straks nog hulp nodig is bij de verspreiding 
van het magazine dat we dan weer een beroep op jullie mogen doen. 
 
 

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.  
Vanwege de coronabeperkingen moet u zich opgeven 
bij inspireren@pgbilthoven.nl of 06-20376730.  
In de kerkzaal is een mondkapje verplicht, behalve wanneer u op 
uw stoel zit. Allen van harte welkom! 
 

 
 

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 op de foto te zien. Elke dag 
komt daarop een creatieve 
bijdrage, beschikbaar gemaakt 
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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 u, jong en 
ouder om hieraan een bijdrage te 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 
 
 
Dankdag 2021 

Vorige week woensdag 3 november was 
het dankdag voor gewas en arbeid. Een 
van oorsprong protestants gebruik om 
God te danken voor de opbrengst van de 
oogst. Later werd dat verbreed naar 
dankbaarheid voor het werk dat je doen 
mag.  Normaliter besteden we daar 
aandacht aan in de kerkdienst voor of na 
die bewuste woensdag. Er staan dan 

allemaal producten van het land voorin de kerk en er is een actie voor de 
voedselbank/wereldwinkel. Dit jaar hadden we te maken met afscheid 
en voorstellen op 31 oktober en het gedenken van de overleden op 
zondag 7 november. Daarom wil ik er op deze manier aandacht aan 
besteden. Op de website van groen geloven kwam ik een tekst tegen die 
het thema van dankbaarheid actueel maakt ook voor vandaag de dag. 
Aan de laatste zin heb ik het woordje ‘duurzaam’ toegevoegd. Na onze 
week van de duurzaamheid weten we dat waardig leven ook te maken 
heeft met je keuzes op het gebied van milieu en de toekomst van onze 
aarde.                                                                                      Ds. Harold Oechies 
 

Zorg voor elkaar, zorg voor de natuur, 
zorg voor een goed product, 
zorg voor eerlijke verdeling, 
dat is wat ons bindt 
en wat ons gaande houdt. 
 
Ons leven is méér dan geld verdienen 
en wie we ten diepste zijn 
valt niet af te lezen aan wat we bezitten. 
 
Menszijn is brekend en delend in het leven staan 
en bijdragen aan een waardig en duurzaam leven. 
 

 
 


