
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 23 december 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Alle diensten zijn weer online, ook met kerst. Ik hoorde iemand zeggen 
“dat is balen”. Het geeft ons gevoel wellicht goed weer, want ook deze 
kerst is niet zoals we gehoopt hadden. Toch heeft deze tijd ook mooie 
dingen. Even langs de kerk gaan, een praatje maken en een wens 
opschrijven hebben veel gemeenteleden en voorbijgangers gedaan. De 
wenskerstboom hangt vol. Ik wens u toe dat de wensen die zijn 
opgeschreven u licht en hoop mogen geven en wens u mooie en 
gezegende kerstdagen! 
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
 

 
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 
 
 
 

Oecumenische viering Tweede Kerstdag Online 

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 en is alleen online. 
 
 
 
 
 

 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! 

https://www.pgbilthoven.nl/centrumkerk/aftellen-naar-kerst-2021/
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Wenskerstboom in de voortuin van de Centrumkerk!  
Vrijdag 24 december is de laatste dag dat de 
wenskerstboom in de voortuin staat en u uw wens erin 
kunt hangen. Vrijwilligers zijn elke dag van 10 tot 16 uur 
aanwezig. In de  kerstnachtdienst en in de dienst op eerste 
kerstdag staat de boom vol met wensballen in de kerk. 
 
 
  
 

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 
 
 
Kerstvakantie dominee 
Van zondag 26 december tot en met zondag 2 januari heb ik een week 
vakantie. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met onze scriba 
Lummy Blomer (tel. 030-2291871) 
Ds. Harold Oechies 
 
 
“Jezus” 
In dagblad Trouw komt al weken de vraag voorbij: wat zijn uw mooiste 
herinneringen van Kerst? 

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 
 

24 december Kerstnacht 
Diaconie 
 

25 december 1e Kerstdag 
Kinderen in de Knel (Kerk 
in actie)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2022 

http://www.pgbilthoven.nl/
mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
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Ongetwijfeld zal in het kerstnummer van de krant een bloemlezing van 
ingezonden herinneringen van lezers verschijnen. Zou u die vraag 
kunnen beantwoorden? Herinneringen heeft iedereen, ouderen wat 
meer dan jongeren, maar ook kinderen kunnen vaak al goed vertellen 
wat er vorig jaar, of het jaar daarvoor (“bij ons hebben we altijd met 
kerst”...enz.) 
Elk jaar hetzelfde of ieder jaar juist weer andere: “toen was die en die er 
nog”, “toen hadden we een kerstboom met ballen”, “toen gingen we 
voor het eerst naar de kerstnachtdienst” en vult u uw eigen 
herinneringen maar in. 
Een mooie herinnering aan kerst las ik bij Toon Hermans, : 
 
“Toen ik amper lopen kon mocht ik met de kerst al met mijn grotere 
broers aan de hand van mijn moeder mee naar de kerk. ”Stalletjes 
kijken”. We gingen van de ene kerk naar de andere. Het viel mij op dat 
de kindjes in de verschillende kerken ook verschillende kindjes waren. Er 
waren er van stof, van gips en er waren houten kindjes, maar het kindje 
uit de kerk van de begijntjes vonden wij het mooiste. Het was een kindje 
van was. Het glom, en die glimmende glans gaf het kindje iets vrolijks. 
Thuis maakten we ook een kerststal. Van een leeg kistje of een 
kartonnen doos. Ik ging er zo in op dat als mijn moeder de herders uit de 
doos pakte en opstelde rond de kribbe dat ik zo’n herder was...en alles 
van nabij kon meemaken wat daar gebeurde op die stille nacht in 
Bethlehem.” 
 
Later, volwassen geworden, zijn de herinneringen gebleven, maar  
dichtte hij: 
 

Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten 
en ik weet haast niets van hoe Hij sprak en hoe Hij keek 
‘k zou willen weten hoe Hij liep en hoe Hij lachte 
‘k zou willen weten hoe Hij door zijn haren streek. 
 

‘k zou willen weten of Hij appels at of noten 
en hoe Hij hoestte als Hij bij de oever stond 
hoe Hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten 
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond 
 

en hoe Hij sliep en hoe Hij heeft ontbeten 
en of Hij koffie dronk of thee bij het ontbijt 
en of Hij wel es met de deuren heeft gesmeten 
en of Hij hield van knoflook of van zoetigheid 
 

Maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen 
wat Hij gezegd heeft, en ‘k verdwaal in mijn gebed 
want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen 
ik zoek gewoon de man van Nazareth! 

 

Kerkdiensten  
Alle diensten zijn online 
diensten 
 

24 december 16.00 uur 
Ds. Adriaan Plantinga 
Kinder Kerstnacht 
 
24 december 22.00 uur 
Ds.  Harold Oechies 
Kerstnacht 
 
25 december 10.30 uur 
Ds. Harold Oechies 
1e Kerstdag 
 
26 december 10.30 uur 
Kerk: OOV 
Ds. Koosje Vos-Butijn en 
pastoor Gerard Weersink 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


