
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 10 december 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Bij ons staat de kerstboom weer. Het hangt vol met ballen met een 
herinnering en mooie lichtjes die ons bijschijnen op weg naar Kerst. 
De zon deed deze week ook haar best en dat is heel aangenaam. Goed 
weer om eens een lekkere wandeling te maken en Corona even achter 
ons te laten. Ik wens u een goede week. 
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.   
 
 
Digitale adventskalender 
Sinds woensdag 1 december kunt u op 
onze website  de digitale adventskalender  
bekijken ! U zult mooie verhalen horen, 
creativiteit zien en inspiratie opdoen. 
Gemeenteleden van 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 
 
 
Wenskerstboom in de voortuin van de Centrumkerk!  
Van zaterdag 18 december t/m vrijdag 24 december; staat de 
wenskerstboom in de voortuin. Naast de boom staat een schrijftafel met 
papier en pen voor uw wensen en de plastic bal waar hij in kan om in de 

 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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boom te hangen. Vrijwilligers zijn elke dag van 10 tot 16 uur aanwezig 
om te helpen, als dat nodig mocht zijn. 
 

Wie wil ons helpen? 
We kunnen nog wel extra hulp gebruiken! 
- Voor de schrijftafel: hoe mooi zou het zijn 
als elke vrijwilliger maar 1 of 2 maal aanwezig 
hoeft te zijn, maximaal 2 uur achter elkaar; en 
hoe gezellig als je met z’n tweeën bent  
- Verder graag handjes voor: Picknick tafel 
sjouwen (sterke mannen)!, boom optuigen, 2 x in 
de kerk te zetten en (na de kerst) aftuigen, 
wensen verzamelen en ballen drogen 
 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 

Graag uw aanmelding naar (en ook voor vragen): Ineke Stienstra 
Mail: stienstra.ineke@gmail.com  
Bellen/appen: 06-533 09 771  
 

 
In memoriam Jannie Verburg-Reinders 

Op 29 november overleed onverwachts ons 
gemeentelid Jannie Verburg. Ze woonde in de  
Amandelboom en werd 94 jaar. Samen met wijlen 
haar man Aart was ze een betrokken en trouw 
gemeentelid van eerst de Gereformeerde Julianakerk 
en later de Centrumkerk. Het geloof was belangrijk 
voor haar. Niet dat zij daarmee te koop liep. Haar 
geloofsvertrouwen was eerder iets dat ze uitstraalde 
door de positieve manier waarop ze in het leven 

stond. Bij haar was het spreekwoordelijke glas altijd halfvol. Het maakte 
Jannie tot iemand op wie je kon bouwen, een rots in de branding van het 
leven. Klagen deed ze niet, ze verwerkte verdriet liever alleen. 
Aanpakken was haar devies, haar manier van omgaan met de dingen die 
op haar pad kwamen. Dat deed ze in haar gezin met vijf kinderen en als 
gezinsverzorgster bij anderen. Tot in haar hoge ouderdom had Jannie zin 
in het leven en kon ze enorm genieten van haar steeds verder 
uitbreidende familie. Zo was ze een voorbeeld voor anderen. In de 
afscheidsdienst op 4 december in de Centrumkerk -de kerk waar zij 65 
jaar geleden met Aart getrouwd was- stonden we stil bij woorden uit 
psalm 136 ‘Looft de Heer want Hij is goed’. Ze waren afkomstig uit een 
brief met haar laatste wensen. Daarin had ze ook geschreven dat we bij 
haar afscheid veel moesten zingen en dan vooral blije liederen, want God 
is goed. Dat hebben we gedaan om deze ‘stille kracht’ te gedenken. 
Daarna hebben we haar te rusten gelegd bij Aart op begraafplaats 
Brandenburg. Dat haar gedachtenis ons allen tot zegen mag zijn. Dat 
wensen we in het bijzonder haar kinderen en kleinkinderen 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 
 

12 december 
Collecte Amnesty 
International + Kerk  
 
19 december 
Collecte Missionair (PKN)  
 
 
Kerkdiensten  
 

12 december 10.00 uur 
Ds.  Harold Oechies 
3e Advent 
 
19 december 10.00 uur 
Ds. Dolf Tielkemeijer, 
Kethel 
4e Advent 
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Oecumenische viering Tweede Kerstdag 
Op Tweede Kerstdag zal er een oecumenische viering gehouden worden 
in de OLV aan de Gregoriuslaan. Voorgangers zullen zijn ds. Koosje Vos-
Butijn en pastor Gerard Weersink. 
Het thema van de dienst is "Nieuwe schepping" 
De dienst begint om 10.30 uur. 
De Centrumkerk is gesloten op 26 december. 
Aanmelden voor de dienst  is noodzakelijk . Dit kan vanaf 13 december, 
bij voorkeur via mailadres  secretariaatolvbilthoven@gmail.com. Mocht 
dat geen optie zijn, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen  
10.00 uur en 12.00 uur bellen naar nummer 030 - 228 26 55. 
 
 
He’s got the whole world in his hands! 

Op het plaatje ziet u een gravure van 
de Duitser Albrecht Dürer, gemaakt 
naar aanleiding van Openbaring 13. 
Hij leefde in een onrustige tijd vlak 
voor het jaar 1500. Velen geloofden 
dat de wereld in dat jaar ten onder 
zou gaan. In die onheilsstemming 
maakte Dürer onze gravure. We zien 
twee afschuwwekkende beesten die 
dreigend op de mensen afkruipen. 
Het is een plaatje dat niets aan 
actualiteit heeft ingeboet. Ik zou in 
die beesten de dreigingen van onze 
tijd willen zien. De corona- en de 
klimaatcrisis, die ons voortbestaan op 

aarde bedreigen. Maar Dürer beeldt nog wat anders af. Boven de wolken 
troont God de Vader omringd door engelen. Alsof hij daarmee wil 
zeggen: het loopt God niet uit de hand. Heb vertrouwen ondanks alles 
wat je om je heen ziet gebeuren, welke beesten er ook optreden! Dat 
gold voor de christenen uit Johannes dagen net zo goed als voor de 
christenen van de eeuwen daarna. Voor die van Dürers tijd net als voor 
ons.  Ondanks de dreigingen van onze dagen komt het uiteindelijk goed. 
Dat is de boodschap van Openbaring 13. God boven de wolken ‘has got 
the whole world in his hands’. Hij heeft de hele wereld in zijn handen. 
Ook die van ons anno 2021. Dat vertrouwen mag ons sterken om gerust 
toe te leven naar het Licht van Kerst, welke ‘beesten’ er ook mogen 
woeden.  
Ds. Harold Oechies 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


