
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 26 november 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
In deze donkere dagen waarin veel onzeker is, weten we dat zondag de 
Adventstijd begint. Het eerste kaarsje wordt aangestoken en daarmee 
gaan we het licht tegemoet op weg naar het Kerstfeest. Ook in de 
digitale adventskalender gaan de eerste vakjes open en laten 
gemeenteleden ons weer verrassen. Houd vol en blijf gezond.  
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.   
 

 
In memoriam 
Op 28 oktober is op	93e	jarige	leeftijd	Gerard Oostvogel	overleden,	de	
uitvaart	was	op	6	november.	Gerard	Oostvogel	was	een	inspirerende 
en vrijdenkende pastoor die een zeer belangrijke rol gespeeld heeft voor 
de oecumene in Bilthoven. Velen van ons zullen zich hem in die zin 
blijven herinneren. Nog steeds is hij als inspiratiebron herkenbaar in de 
gemeenschap rond de OLV. 
 

 
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 
 
 
 

Bijbelgespreksgroep 1 december 
Woensdag 1 december komen we weer bij elkaar om 10.30 uur in de 
serre voor onze reis door het Bijbelboek Openbaring.  
Ds. Harold Oechies 

 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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Taizéviering in de Centrumkerk in Bilthoven 
Op zondag 28 november om 19.30 uur is er een Taizéviering in de 
Centrumkerk. De Taizévieringen worden gehouden in de sfeer van het 
Franse klooster in Taizé. Het is een meditatieve viering, er wordt 
gezongen in verschillende talen en er is gelegenheid om stil te zijn. Bij 
elke viering zingt het koor en spelen instrumentalisten onder leiding van 
Els Firet. Wie mee wil zingen in het koor of wie mee wil doen met een 
instrument is van harte welkom. 
Voor meer informatie: Martien Zigterman, martien@zigterman.com 
 
 
Lieve gemeenteleden 
Wat ligt er een bijzondere week achter ons: Lucas is geboren! Het gaat heel 

goed met hem en ons. We willen u 
bedanken voor alle prachtige kaartjes, 
lieve wensen en ook kadootjes die we 
zomaar ontvingen. Wat een gulle 
aandacht en betrokkenheid! Heel leuk 
hoe u met ons meeleeft. En dat in een 
tijd waarin we elkaar weer minder 

kunnen zien in de kerk. We wilden eigenlijk in december een kraamfeest voor 
u organiseren in de kerk, maar hebben dat afgeblazen. Op andere manieren 
hopen we u te laten kennismaken 
met Lucas. Nu even met een foto van 
ons als gezin en het geboortekaartje. 
We wensen u alvast mooie 
decemberdagen toe, blijf gezond en 
verdraagzaam naar elkaar, ons land 
heeft dat hard nodig! 
 
Met een dankbare groet, Christiaan en Marjolein, ook namens Jonas, Else, 
Jesse en Lucas.  

 
 
Uit de diaconie 
De diaconie heeft vorige week zijn laatste vergadering van dit jaar 
gehouden. In deze vergadering is Dirk van Dijk afgetreden als voorzitter 

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 
 

28 november 
Collecte Werelddiaconaat 
(Moldavië; Kerk in actie)  
 

5 december 
Collecte  Zending (Rwanda, 
kwetsbare kinderen; Kerk 
in actie)  
 
Kerkdiensten  
 

28 november 10.00 uur 
Ds. Harold Oechies 
1e Advent 
 

28 november 19.30 uur 
Taizéviering 
 

5 december 10.00 uur 
Ds. Koosje Vos- Butijn 
2e Advent 
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van de gezamenlijke diaconieën van Centrumkerk en De Ark omdat hij 
stopt als diaken. Dit voorzitterschap wisselt tussen Centrumkerk en De 
Ark, dus nu zijn wij aan de buurt. Ik (Erik Kappetijn) ben aangesteld als 
nieuwe overkoepelende voorzitter. 
De heer Olivier den Tex is op bezoek geweest, hij is bestuurslid van het 
Steunpunt en Steunfonds Vluchtelingen in De Bilt. Hun mensen zetten 
zich in om asielzoekers met een status die De Bilt/Bilthoven als 
woonplaats hebben aangewezen gekregen, te helpen bij het opstarten 
en integreren in de lokale samenleving. Het Steunfonds (dat giften krijgt 
van bedrijven, instellingen en particulieren) kan hierbij financiële hulp 
bieden. Er zijn zeker aanknopingspunten voor een verdere 
samenwerking. 'Ter plekke' hebben we hem op de hoogte gebracht van 
de hulpvragen van de Afghaanse vluchtelingen die in Huis ter Heide 
zitten. Daarvan was nog geen hulpvraag ontvangen omdat het gemeente 
Zeist is, maar aangezien Zeist zo'n fonds niet kent, gaat hij contact leggen 
om te zien wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Verder is o.a. gepraat 
over de wijze van Avondmaal vieren en hoe we in de toekomst willen 
gaan collecteren. Kort gezegd blijft alles voorlopig zoals we het op dit 
moment doen. Tot slot een oproepje: De Afghaanse vluchtelingen in Huis 
ter Heide hebben behoefte aan winterschoenen. Heeft u nog dichte 
schoenen over (die wel heel zijn) neem dan contact op met de 
contactpersoon Esther Hendriks (estherhendriks@hotmail.com), en zij 
kan u vertellen hoe uw schoenen bij de vluchtelingen komen. Alvast onze 
dank. Erik Kappetijn, voorzitter diaconie. 
 
 
Rouwgroep 2021-22 
Voor de rouwgroep hebben zich tot nog toe zeven mensen aangemeld 
en dat is genoeg om van start te gaan. Er is nog plaats voor een of twee 
extra deelnemers. Twijfelt u nog of wilt u meer weten? Neem dan 
contact op met Harold Oechies, 030-69 66 497 of 
haroldoechies@kpnplanet.nl  De rouwgroep start op 8 december.  
 
 
Ter inspiratie: Zoeken naar een ster van hoop. . . 

Carlos Desoete, een priester uit 
Vlaanderen, schreef een gedicht 
voor advent: Een Ster van hoop. 
Het stamt van een paar jaar terug 
maar is verrassend actueel. 
‘Eeuwig heimwee drijft ons voort 
en houdt ons staande in goede en 
kwade dagen’. In onze kwade 

dagen van corona hebben we daar veel sterker behoefte aan dan in 
goede tijden. Wat houdt ons overeind en geeft ons zin om verder te 
gaan? Is het heimwee naar de tijden van voor corona? Een wereld, naar 
het nu lijkt, zonder zorg en maatschappelijke gespletenheid? Of is het 
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heimwee naar alles wat Carlos Desoete zo hartstochtelijk beschrijft? In 
heel gewone woorden weet hij precies te vangen waar het met kerst en 
het kerstkind omgaat. Ik word er warm van en u?  
Ds. Harold Oechies 
 
 

Een ster van hoop… 

Eeuwig heimwee drijft ons voort 

en houdt ons gaande 

in goede en kwade dagen. 

Heimwee naar geborgenheid, 

hunker naar een warme thuis 

en naar de veilige plek 

waar een mens aanvaard, 

bemind mag zijn zoals hij is. 

Onvoorwaardelijk, 

de eenzaamheid voorbij. 

Nood aan ruzieloos samenleven. 

Droom van vrede, 

van een wereld 

waar eenieder tot zijn recht kan komen 

en waar alles wordt gedeeld met allen. 

Diep verlangen naar geluk: 

zien en voelen 

en van harte weten: 

het is goed te mogen leven. 

Tijd om op adem te komen; 

grond onder de voeten voelen; 

iemand die ons draagt. 

Eeuwig heimwee drijft ons voort. 

Sterk is het zoeken van de mens 

naar een ster van hoop. 

 
 
 

 
 
 
 
 


