
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 3 december 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Het begint te wennen om met een mondkapje een winkel of onze kerk in 
te gaan. En ook het digitaal vergaderen via Zoom went. Deze week was 
een vergadering van de Algemene Kerkenraad en volgende week 
zoomen we met onze eigen kerkenraad. We doen het allemaal om 
besmettingen te voorkomen, doch ik hoop samen met u dat we snel  
weer “gewoon” samen mogen komen. Zondag wordt het 2e kaarsje 
aangestoken en dat geeft al weer meer licht. Houd moed. 
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.   
 
 

Bericht van overlijden 
Op maandag 29 november is plotseling overleden ons gemeentelid 
Jannie Verburg-Reinders op de leeftijd van 94 jaar. Ze woonde de laatste 
jaren in de Amandelboom. Haar afscheidsdienst is op zaterdag 4 
december om 10.30 uur in de Centrumkerk, waarna de begrafenis volgt 
op Brandenburg. De kerkdienst is alleen voor genodigden. U kunt deze 
dienst online volgen via kerkdienst gemist of ons YouTube kanaal. 
Ds. Harold Oechies 
 
 

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.  
 

 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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Digitale adventskalender 
Sinds woensdag 1 december kunt u op de 
website www.pgbilthoven.nl , op de 
pagina van de Centrumkerk de digitale 
adventskalender bekijken  onder 
"Nieuws": 
 U zult mooie verhalen horen, inspiratie 
en creativiteit, gemaakt door onze eigen 

gemeenteleden. Alle leeftijden doen mee! Als u de filmpjes graag wilt 
zien, maar het is voor u moeilijk om ze zelfstandig te bekijken? Neem 
dan even contact op met uw pastoraal medewerker of ouderling. 
Goede adventsdagen toegewenst! 
Liesbeth Verweij en Martine van Aalst 
 
 
Magazine Rondom de Centrumkerk 
In de nieuwsbrief van 12 november heeft u kunnen lezen dat we 3x per 
jaar een magazine uitbrengen als aanvulling op de wekelijkse nieuwsbrief 
en als vervolg op het kerkblad dat in de huidige vorm is gestopt. 
In de 2e en 3e week december wordt het eerste nummer rondgebracht, 
samen met de kerstgroet. Het magazine gaat naar alle gemeenteleden 
toe en wordt ook verspreid in winkels en huizen om de Centrumkerk. 
Houd uw brievenbus in de gaten en laat ons horen wat u er van vindt. 
Werkgroep Communicatie 
 
 
OPEN KERK 
Ja, een open kerk en dat in december. Als het koud is en wij groeien naar 
de feestdagen. Als wij in de adventsperiode zijn. De kerk is open op 
zaterdag 7, 14 en 21 december. Gewoon open om binnen te lopen, te 
luisteren naar muziek, een gesprekje te voeren of om alleen maar stil te 
zijn. Stil te luisteren of te denken of…. vult u het zelf maar in. 
In een wereld die bol staat van oorlogen en geweld, van ongelukken en 
van eenzaamheid is er een “OPEN KERK” zomaar op zaterdag  van 11.00 
tot 15.00 uur. En in die kerk, op weg naar Kerstfeest, kan je een kaars op 
steken. Een kaars die aandacht en warmte symboliseert en…. mocht je je 
een beetje eenzaam voelen dan is er die kaars en die koffie en muziek! 
Van harte welkom in de Centrumkerk, Julianalaan in Bilthoven. 
Team Open Kerk 
 
 
Duurzaam Ontspullen, dank je Machteld. 
In het kader van de week over duurzaamheid was er de mogelijkheid om 
je in te schrijven voor een workshop 'Duurzaam Ontspullen.' Op een 
maandagmiddag ontvingen we, in een kleine groep, van Machteld 

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 
 

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

12 december 
Collecte Amnesty 
International + Kerk  
 
 
Kerkdiensten  
 

5 december 10.00 uur 
Ds. Koosje Vos- Butijn 
2e Advent 
 
12 december 10.00 uur 
Ds. Harold Oechies 
3e Advent 
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hierover enthousiaste en goede informatie. Niet alleen waarom 
ontspullen zo belangrijk was: meer rust in je huis maar ook heel 
praktische informatie over hoe dit aan te pakken. Ze deed een oefening 
die mij erg heeft geholpen en daarom geef ik die nu aan jullie door. We 
mochten ons voorstellen dat, terwijl we even niet thuis waren, er een 
engel was geweest (of meerdere engelen) en wat was er gebeurd?  
Ons huis was op zo'n manier opgeruimd dat we er helemaal blij mee 
waren. Wat zag je voor je? Ik zag waar ik zou kunnen beginnen en hoe ik 
verder zou kunnen gaan: elke week niet meer dan 3 uur om er plezier in 
te houden. Dank voor dit goede initiatief van de Centrumkerk. 
Tony Kalma 
 
 

Vrijwilligers gezocht 
Voor het schoonmaken van de Kerk en de Serre zoeken wij vrijwilligers 
die onze koster Coen Helsdingen willen ondersteunen. Door het 
intensieve gebruik van onze ruimtes is het noodzakelijk om ze regelmatig 
te reinigen. Voor deze taak zoeken we vrijwilligers die we kunnen 
inroosteren om bij toerbeurt gedurende 1 à 2 uur te helpen met het 
reinigen van de Centrumkerk. Indien u hier voor voelt verzoek ik u 
contact op te nemen met Mar Scheffelaar, kerkrentmeester Gebouwen. 
Telefoon 0621854315. 
Het College van kerkrentmeesters. 
 
 
De kerk komt naar je toe! 
Het mobiele kerkje van de Centrumkerk is klaar en bestaat uit 
bouwblokken, die we tijdens evenementen kunnen stapelen tot kerk. Zo 
trekken we de aandacht en hopen we mensen te interesseren voor een 
bezoekje aan onze kerk. Het is een uitdagende manier om de interesse te 
wekken van voorbijgangers. 
We hopen dat het kerkje 
voorziet in de behoefte aan 
een kort moment van 
bezinning, reflectie en 
kennismaking. Het mobiele, 
kleine kerkje is ontworpen 
door Wim Zaal en onder zijn 
inspirerende leiding gebouwd 
door een aantal jongeren uit 
onze gemeente. Het kerkje 
kan eenvoudig worden getransporteerd, opgebouwd en weer worden 
afgebroken. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op 4 december naar de 
adventskalender “Aftellen naar Kerst 2021” op onze website: 
(https://www.pgbilthoven.nl/centrumkerk/aftellen-naar-kerst-2021/) 
Open vooral ook de andere vakjes van deze prachtige kalender! 
Joost Kieviet 
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Wachten op God 
Het is misschien niet ieder van u erg bekend, maar ieder jaar is er een 
nieuwe “Theoloog des Vaderlands”. Het is de bedoeling denk ik dat we 
door haar (vorig jaar was het een vrouw) of hem gedachten uit de vele 
varianten van onze christelijke traditie met nieuwe ogen mogen zien. Dit 
jaar is hij een monnik, Thomas Quartier, ook werkzaam aan de 
universiteit van Nijmegen, en ik ging op zoek of  hij ons voor deze 
adventstijd iets te vertellen had.  
 

Van hem vond ik het volgende:  
“Wachten we tegenwoordig nog op de wederkomst van Christus? En hoe 
moeten we ons die wederkomst voorstellen? …. Voor mij gaat het niet 
om een ongrijpbare toekomst die ver weg is, maar om een werkelijkheid 
die in mijn gebed iedere dag opnieuw mijn leven en de wereld kan 
veranderen. Als men mij vraagt: wacht je op het einde der tijden? Is mijn 
antwoord: Nee, want Christus komt voor mij iedere dag terug – in 
mensen” 
 

“De advent is idealiter een periode van inkeer: een voorbereiding, een 
tijd van wachten. Het is niet eenvoudig om de vinger erop te krijgen waar 
we precies op wachten. Op het kerstfeest? Op een dieper inzicht? Op 
inspiratie? Of misschien eerder op rust die in deze hectische periode als 
het jaar ten einde loopt, zo broodnodig is? Van alles een beetje, lijkt mij. 
Maar dan is meteen de vraag wat dit wachten met mijn eigen menszijn 
doet. Ben ik bereid om meer mens te worden en God ook in mijzelf te 
ontmoeten? Vind ik de rust om van daaruit anders naar andere mensen 
te kijken en anders te gaan leven? Open ik mijn leven daadwerkelijk voor 
de ander zodat Jezus terug kan komen en opnieuw mens kan worden ?” 
Matty Vroom 


