
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 19 november 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
De Protestantse Kerk neemt het advies over dat het Interkerkelijk 
Contact in Overheidszaken (CIO) op woensdag 17 november 2021 heeft 
gegeven. Het is in lijn met de regels die wij als Centrumkerk sinds vorige 
week zondag weer hanteren, te weten: 
• Houd de wettelijk verplichte anderhalve meter afstand aan  
• Werk met vaste placering en overweeg te werken met reservering  
• Draag mondkapje tijdens verplaatsing 
• Beperk het aantal samen te zingen liederen tijdens de kerkdienst en 

zing op ingetogen wijze 
• Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je 

handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht. 
Het toegangsbeleid is bij ons op basis van reservering vooraf, waarbij we 
de 3g’s* hanteren. We houden 2 voorzangers en zingen gezamenlijk de 
liederen na de dienst ingetogen. De ventilator is gemonteerd. Het 
inregelen kost iets meer tijd dan was voorzien, doch we hopen het snel 
in gebruik te kunnen nemen. Alle diensten worden uitgezonden via 
Kerkomroep en YouTube. We hopen met deze maatregelen onze 
erediensten te kunnen blijven houden.     Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 

 
Er is nieuws uit huize Cevaal 
Ik kreeg donderdagavond een mooi bericht van Marjolein. 

 
Marjolein, Christiaan, Jonas, Else en Jesse van harte gefeliciteerd met 
jullie zoon en broertje. 

 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.   
 

 
Seizoensgesprek 23 november 
Woensdagmorgen om 10.00 uur is er weer een seizoensgesprek in de 
serre van de Centrumkerk. Deze keer over Rembrandt en de bijbel. Van 
harte welkom! 
Ds. Harold Oechies 
 

 
In Memoriam Atie Wijnmaalen-Anema 

Op 4 november overleed ons gemeentelid Atie 
Wijnmaalen op de leeftijd van 83 jaar. Zij was samen met 
wijlen haar man Hans een actief en trouw lid van eerst de 
Julianakerk en later de Centrumkerk. Zichzelf vond Atie 
niet zo belangrijk, ze had vooral oog voor de ander. Een 
mensenmens was ze. Zo kon je een telefoontje van haar 
krijgen omdat ze je al een tijd niet in de kerk had gezien. 

Niet als een vorm van sociale controle maar omdat ze zich zorgen over je 
maakte. Sinds 1995 was ze lid van de Alphakring. Als een echte dame, 
altijd op en top verzorgd en enthousiast christelijk, zo herinneren ze zich 
haar daar. Ook van de bijbelgesprekskring was ze een gewaardeerd 
deelnemer. De kerk ging haar aan het hart, dat merkte je aan alles. Over 
hoe het daar aan toe zou moeten gaan had ze vast omlijnde ideeën die 
ze met grote stelligheid bracht. Ze was niet zo van de nuance. Maar in de 
praktijk, zo vertelden ook de kinderen, bleek dat de soep niet zo heet 
werd gegeten als hij werd opgediend. Dat je andere keuzes maakte dan 
zijzelf als het om geloof en leven ging, leidde niet tot problemen in de 
persoonlijke sfeer. Ze bleef even hartelijk en meelevend. Een jaar 
geleden, toen ze na een herseninfarct moest revalideren, leerde ik haar 
beter kennen. Ik raakte onder de indruk van haar veerkracht en 
vechtlust. Ze wilde koste wat kost weer op de been komen en de regie 
over haar leven terugkrijgen. Eind oktober werd ze getroffen door een 
beroerte waardoor ze in het ziekenhuis terechtkwam. Daar stierf ze met 
haar drie kinderen aan haar zijde. In de dankdienst voor haar leven in de 
Centrumkerk lazen we uit Psalm 23 over God, die als een trouwe herder 
met je mee gaat door de soms diepe dalen van je leven.  We sloten af 
met woorden uit I Korintiërs 13: Ons resten geloof, hoop en liefde, deze 
drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Mag die liefde ons 
vergezellen in de tijd die komen gaat. Dat wens ik in het bijzonder haar 
kinderen Myrthe, Pieter en Elizabeth toe.  
Ds. Harold Oechies 
 

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 
 

21 november 
Collecte Diaconie en kerk 
 

28 november 
CollecteWerelddiaconaat 
(Moldavië; Kerk in actie)  
 
 
Kerkdiensten  
 

21 november 
Ds. Harold Oechies 
 

28 november 
Ds. Harold Oechies 
1e Advent 
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Digitale adventskalender 2021       U kunt nog mee doen 
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 
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 
 

 
Eerste advent: Bijzondere kerkdienst met Rock Solid 
Op zondag 28 november werkt onze jongerengroep Rock Solid mee aan 
de kerkdienst. Samen hebben we de dienst voorbereid. Thema zal zijn: 
waar hoop je op met kerst? We lezen uit Lucas 1 over het Licht dat zal 
schijnen op iedereen die leeft in het donker.  
Ds. Harold Oechies 
 

 
Robin en God 
Opa logeert bij Robin en zijn ouders. Er is sneeuw gevallen en opa zegt: 
“Kom op, we gaan een sneeuwpop maken. Ze zijn druk bezig en opeens 
vraagt Robin: ” Opa, hoe ziet God eruit? “ 
 “Geen idee, zegt opa. “Kun je God niet zien?” “Ik niet””, zegt opa. “Opa, 
zegt Robin, zullen we een sneeuwpop maken die precies op God lijkt? “ 
“Dat kan toch niet, zegt opa. “Nee, zegt Robin, “daar hebben we te 
weinig sneeuw voor. “Ik weet toch niet hoe God eruit ziet, zegt opa. 
”Wel groot denk ik, zegt Robin. “Misschien wel heel klein, piepklein, zo 
klein dat Hij in jouw hoofd woont”. “En in jouw hoofd opa”. “In alle 
hoofden van alle mensen, zegt opa. “Allemaal piepkleine stukjes God in 
alle hoofden, “Dat snap ik niet, zegt Robin. “Ik ook niet, zegt opa. Daar 
moeten ze alle twee verschrikkelijk om lachen. 
Wat mij hier opviel was het slot van het verhaaltje. Daar  gebeurt iets 
wat heel gewoon lijkt, maar het toch niet is: ze lachen samen over de 
vraag wie de Eeuwige is, ze lachen omdat ze het allebei niet weten, ze 
gaan niet discussiëren, ze gaan elkaar niet overtuigen. Opa en zijn 
kleinzoon lachen samen en dat brengt ze meer bij elkaar dan wanneer ze 
het hebben over wie er gelijk heeft of wie het het beste weet. 
 

Het deed me  denken aan een oud joods vertelsel:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeentenieuws 
 
 
 

 4/4 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 

“Toen de Eeuwige die immers het Licht is, de wereld had geschapen en 
alles nog eens bekeek vond Hij dat er iets miste. Hij miste zichzelf, Hij 
miste het Licht. Daarom strooide Hij handen vol lichtstralen uit over de 
aarde, genoeg voor alle mensen die er ooit zouden leven: ieder mens 
ontving een lichtstraal van de Eeuwige”.  
 

Of in nog weer andere woorden: De Eeuwige schiep de mens naar Zijn 
beeld…. 
 

Dat wij in deze donkere tijden het beeld van Zijn licht mogen zijn. 
 

Matty Vroom 
 

(Met dank aan Sjoerd Kuiper’s : Robin en God) 
 


