
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 17 december 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 

Pastoraal medewerkers zijn druk op weg om het nieuwe 
magazine samen met de kerstgroet bij u langs te 
brengen. Het magazine is een vervolg op het kerkblad en 
komt 3x per jaar uit. Met Kerst, Pasen en rondom de 
startzondag. Het is een blad dat ook verspreid wordt in 
winkels en woningen rondom de Centrumkerk. 

Laagdrempelig vertellen wie we zijn en wat we doen is daarin de 
boodschap. Veel leesplezier. 
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 
 
 

Goed nieuws uit de Algemene Kerkenraad 
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 30 november jl. is er 
een belangrijke stap gezet: er zijn goede financiële afspraken gemaakt 

 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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tussen de Protestantse Gemeente Bilthoven (PGB), wijkgemeente De Ark 
en Stichting Silo. Deze afspraken zorgen ervoor dat het beroepingswerk 
voor een predikant (0,5 fte) voor De Ark weer kan worden hervat. Een 
van de onderdelen van de afspraken is dat Stichting Silo bereid is 
gevonden zich garant te stellen voor eventuele exploitatieverliezen van 
wijkgemeente De Ark. Vanuit het College van Kerkrentmeesters is er 
hard gewerkt aan deze afspraken, en we zijn dankbaar dat een aantal 
zaken die na de fusie van de PGB in 2015 nog open stonden, nu zijn 
vastgelegd. In wijkgemeente De Ark neemt ds. Gijsbert van Beusekom 
gelukkig veel pastorale taken waar. We hopen dat het hernieuwde 
beroepingswerk van wijkgemeente De Ark gezegend mag worden.  

 

Foto: Het akkoord van alle kanten in de AK-vergadering op 30 november. 
 
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. 
 
 

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 boom 
te hangen. Vrijwilligers zijn elke dag van 10 tot 16 uur 
aanwezig om te helpen, als dat nodig mocht zijn. 
Ineke Stienstra 
 
 
Lieve mensen van de Centrumkerk 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken, die met mij mee geleefd hebben, 
tijdens mijn ziekte. Het was allemaal heel erg heftig. Eerst het 
herseninfarct in Duitsland. Daarna 2 cardioversies achter elkaar. 

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 
 

19 december 
Collecte Missionair (PKN)  
 

24 december Kerstnacht 
Diaconie 
 

25 december 1e Kerstdag 
Kinderen in de Knel (Kerk 
in actie)  
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Ik voel me momenteel goed en hoop dat het zo blijft. Ik heb me 
vastgehouden aan. WEES NIET BANG, IK BEN MET JE. Heel fijn dat er zo 
veel mensen aan me gedacht hebben. Ook fijn dat ik de bloemen uit de 
kerk kreeg. Dat deed me goed. 
Met een hartelijke groet,  
Jennie van Wingerden 
  
 

Actie Kerkbalans 2022 
Voor 2022 is de actie gepland van 15 januari tot 29 
januari.  
De voorbereidingen voor de actie lopen op volle toeren. 
Dick Boer zal de vrijwilligers die hebben geholpen in 2021 
opnieuw benaderen voor hulp in 2022. We willen ook voor deze actie, 
net als in 2021, de persoonlijke contacten zoveel mogelijk vermijden. 
Daarom zullen de vrijwilligers, net als in 2021, de enveloppen bij u thuis 
in de brievenbus afleveren. 
Wij vragen u uw bijdrage op het toezeggingsformulier aan te geven en in 
de retourenveloppe in de brievenbus bij de kerk te deponeren. 
Of in de retourenveloppe (zonder postzegel) via de post te sturen. 
 

Grote financiële uitdaging voor de leden van de Centrumkerk! 
De begroting voor 2022 laat een (stijgend) tekort zien! Op de begroting 
voor 2022 zien wij een tekort van circa €30.000. (voor 2021 is er reeds 
een exploitatie tekort van circa €18.000) 
Met de huidige bijdragen die we van de kerkleden ontvangen kunnen wij 
onze exploitatie niet sluitend krijgen Dit verwachte exploitatietekort 
voor 2022 moet weggewerkt worden. 
Onze oproep: Geef daarom aan uw Centrumkerk in 2022 en indien 
mogelijk verhoog uw bijdrage! 
 

Voor vragen kunt u bij mij terecht. 
Jan Homan, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters 
Telefoon 0652504207 
 
 
Pastoraat 
Wij leven mee met Joop en Loes Jochems (Van Heukelomlaan 182). Loes 
haar rugwervelkolom vergroeit steeds verder waardoor ze meer en meer 
afhankelijk wordt van anderen. Haar man Joop doet als mantelzorger 
wat hij kan. Loes wacht op een oproep om als het lukt komende januari 
een zware operatie te ondergaan. Haar rugwervelkolom zal dan 
rechtgezet worden.  We wensen hen beiden veel sterkte en Gods 
nabijheid in deze spannende tijd. Verder ontving ik deze week een gift 
van 100 euro voor het kerkenwerk. Hartelijk dank daarvoor! 
Ds. Harold Oechies 
 
 
 

 
 
Kerkdiensten  
 

19 december 10.00 uur 
Ds. Dolf Tielkemeijer, 
Kethel              
4e Advent 
 
24 december 16.00 uur 
Ds. Adriaan Plantinga 
Kinder Kerstnacht 
 
24 december 22.00 uur 
Ds.  Harold Oechies 
Kerstnacht 
 
25 december 10.00 uur 
Ds. Harold Oechies 
1e Kerstdag 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2022 
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‘Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn’ 
Op de foto ziet u een zogenaamde 
‘knijpkat’. Een zaklamp die aangaat door 
de hendel aan de bovenkant naar 
beneden te drukken (te knijpen). Dit 
drijft een dynamo aan en deze laat het 
lichtje branden. Hij is ontwikkeld in de 
Tweede Wereldoorlog door Philips in 
Eindhoven. Batterijen en grondstoffen 
waren toen schaars en vanwege de 
verduistering hadden de mensen 

behoefte aan licht in het donker. De knijpkat is een handzaam en simpel 
apparaat, waar weinig aan stuk kan gaan. Ideaal voor die donkere 
oorlogsdagen. Mijn oma had er eentje uit die tijd en als kind heb ik er 
veel mee gespeeld. Ik herinner me nog het katachtige, jankende geluid 
dat de dynamo maakte en waar hij zijn naam aan te danken heeft. Wij 
leven ook in donkere dagen en hebben net zo goed behoefte aan licht. 
Wij kijken uit naar het Licht van het Kerstkind. Maar dat is geen ‘stil 
maar, wacht maar, alles wordt nieuw’. Wij krijgen de opdracht om zelf 
licht te verspreiden. Om de hendel van de ‘kerstknijpkat’ te bedienen. Ik 
moet hierbij denken aan een oud zondagsschoolliedje, waarin het 
kindeke van Nazareth sprekend wordt opgevoerd:  
  

‘Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.  
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,  
of het helder licht geeft of ook bijna niet.  
Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn;  
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn!’ 

 
Een mooie opdracht om zelf Zijn Licht brandende te houden.  
Ds. Harold Oechies 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


