
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 31 december 2021 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
De laatste dag van het jaar is aangebroken. Een bewogen jaar waarin 
veel is gebeurd. Waarin een ieder op zijn eigen manier te maken kreeg 
met maatregelen en gevolgen van deze Corona pandemie. Ook in onze 
kerk zijn de gevolgen zichtbaar, zeker als we alleen maar online kunnen 
uitzenden. Toch is het ook een jaar om dankbaar voor te zijn, al is het 
maar dat we in ieder geval in staat zijn om uit te zenden. Het is een jaar 
waarin predikanten, organisten, koster/medewerker kerkelijk bureau en 
veel gemeenteleden hun steentje hebben bijgedragen aan het samen 
gemeente zijn. Zichtbaar en meer op de achtergrond is veel werk verzet. 
Ik wil u daar heel hartelijk dank voor zeggen. En wens u allen een goede 
jaarwisseling toe en een gezegend nieuwjaar waarin we in goede 
gezondheid en vol vreugde en vertrouwen met elkaar verder kunnen 
bouwen aan onze gemeente. 
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 

 
 
 

Komt u weer voor onze kerk in beweging? 

De actie Kerkbalans komt er weer aan. Net als vorig jaar vragen wij u om 
voor de kerk in beweging te komen om de enveloppen met de 
toezeggingsformulieren te verspreiden. Dat gaat ook dit jaar weer 
zonder persoonlijk contact, u hoeft de enveloppe alleen maar bij de 
geadresseerde in de brievenbus te deponeren. Het is elk jaar een hele 
tour om bezorgers te vinden, dus als u er even uit wilt, neem dan een 
stapeltje enveloppen mee. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Dick Boer op boerenoord@planet.nl 
Bij voorbaat hartelijk dank!!! 

Namens het College van Kerkrentmeesters 

Dick Boer 
 

 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! 

mailto:boerenoord@planet.nl
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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 
 
 
Uitnodiging 

Het is een van de bekendste zinnetjes uit 
psalm 90, deze bede. Hij werd vaak gelezen 
op oudjaarsavond en dus leek het me een 
goed motto voor deze laatste 
gemeentebrief van 2021. Het probleem is 
alleen dat wijsheid vaak met de jaren 
komt. Misschien kun je pas echt wijs zijn 
als je aan het eind van je leven staat en 
terugkijkt. Ik moet hierbij denken aan een 
boek dat ik ooit las van een Australische 

verpleegkundige. Zij werkte jarenlang met mensen in de laatste fase van 

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 
 

31 december  
Diaconie + Kerk 
 

2 januari  
Kwartaalcollecte ZWO + 
Kerk 
 

9 januari 
Jeugdwerk in de eigen 
wijkgemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2022 

http://www.pgbilthoven.nl/
mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
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hun leven. Aan hen vroeg ze waar ze spijt van hadden en wat ze echt 
anders zouden doen als ze de klok van hun leven konden terugdraaien. 
Wat bleek? Al die verschillende mensen gaven in de loop der jaren 
vrijwel dezelfde antwoorden. Onze verpleegster heeft daar een top vijf 
van kunnen samenstellen.  
Op stip bovenaan staat ‘trouw blijven aan jezelf en niet het leven te 
leven dat anderen van je verwachten’.  Je kunt zo in beslag genomen 
worden door je dagelijkse bezigheden dat je aan waar je diep in je hart 
naar verlangt niet toekomt. Op plaats twee staat ‘had ik maar niet zo 
hard gewerkt’. Dit zei bijna iedere ondervraagde man. Daardoor misten 
ze het opgroeien van hun kinderen en gaven ze hun partner te weinig 
aandacht. Op drie staat ‘had ik mijn gevoelens maar meer durven uiten’. 
Veel mensen onderdrukken hun innerlijke stem om de lieve vrede maar 
te bewaren. Zo speel je in feite toneel door je diepste zelf verborgen te 
houden voor anderen. Op vier staat ‘had ik maar contact gehouden met 
mijn vrienden’. Velen misten hun vrienden op hun sterfbed. Op de vijfde 
plaats tenslotte. ‘Ik zou willen dat ik mezelf had toegestaan gelukkiger te 
zijn’. Geluk is niet alleen maar iets dat je toevalt maar ook een keuze.  
Dankzij het nijvere werk van deze verpleegkundige hebben wij nu 
gelukkig het voordeel dat we niet hoeven te wachten tot het moment 
dat wij zelf de laatste adem uitblazen. Daarom zou ik u willen uitnodigen 
om haar top vijf eens door te lopen met het oog op uw eigen leven. Wat 
doe ik goed en waarin schiet ik misschien wel tekort? Het kan zijn dat u 
dan wat extra punten heeft voor op uw lijstje van goede voornemens 
voor 2022. Wie weet leren we dan gelijk ook om zo onze dagen te tellen 
dat wijsheid ons hart vervult. . . 
Ds. Harold Oechies 
 

Kerkdiensten  
Alle diensten zijn online 
diensten 
 

31 december 
Lummy Blömer 
 

2 januari 
Ds. Koosje Vos-Butijn 
 

9 januari  
Ds. Harold Oechies  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


