
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 7 januari 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Het nieuwe jaar is aangebroken. Een nieuw jaar waarin we hopen op een 
spoedig einde van deze lockdown, opdat we elkaar weer kunnen 
bezoeken en op zondag weer mogen samenkomen. Het ziet er naar uit 
dat we toch nog even geduld moeten hebben. Namens de kerkenraad 
wens ik u allen een mooi, gezond en gezegend nieuw jaar. Ik vul deze 
wens graag aan met de nieuwjaarzegen die is uitgesproken door de 
scriba van de Protestantse Kerk Nederland, ds. René de Reuver. 
 

De genadige nabijheid van Jezus - het Kerstkind - zegene ons,  
zodat wij een beetje genadig met onszelf en met elkaar kunnen omgaan.  
De liefde van God, onze hemelse Vader, vulle ons hart, hoofd en 
handen, zodat we liefdevol kunnen zijn.  
De nabijheid van de Geest van God geve ons vrede en rust, in het nieuwe 
jaar.  
Amen 
 

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 
 
 
Berichten van overlijden 
Op donderdag 30 december overleed ons gemeentelid Franciscus 
Albertus -Frans- Boer op de leeftijd van 90 jaar. Hij woonde Jan 
Provostlaan 41 en verbleef de laatste tijd in het hospice van de 
Wijngaard. Zijn afscheidsdienst vindt voorafgaand aan zijn crematie 
plaats op vrijdagmiddag 7 januari in Domstede in Leidse Rijn.  
Op vrijdag 31 december overleed ons gemeentelid Gerritje -Gerrie- 
Verkuil van der Laak op de leeftijd van 91 jaar. Zij woonde met haar man 
Kees in de Amandelboom. De dankdienst voor haar leven vindt plaats op 
7 januari om 11.00 uur in de Oosterlichtkerk in de Bilt, waarna haar 
begrafenis volgt op Brandenburg. Deze dankdienst kunt u live of 
naderhand bekijken via www.oosterlichtkerkdebilt.nl en vervolgens 
livestream aanklikken. U kunt ook kijken via YouTube Oosterlichtkerk de 
Bilt. Het in memoriam van Frans Boer en Gerrie Verkuil vindt u in de 
volgende gemeentebrief. 
Ds. Harold Oechies 
 
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief bestaat nu alweer 2 jaar en is inmiddels bij iedereen 
bekend. Alle actuele informatie wordt hierin gemeld. Laatst zijn hieraan 

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 
 
 

9 januari 
Jeugdwerk in de eigen 
wijkgemeente 
 

 
 
 
Kerkdiensten  
Alle diensten zijn online 
diensten 
 

9 januari  
Ds. Harold Oechies  
 
16 januari 
Zondag van de Eenheid 
Oecumenische dienst in de 
OLV (Centrumkerk is 
gesloten) 
 

 

 

2022 

http://www.oosterlichtkerkdebilt.nl/
http://www.pgbilthoven.nl/
mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
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toegevoegd de berichten van overlijden en in memoriams. Met kerst is 
het eerste magazine verspreid en het volgende magazine kunt u 
verwachten voor Pasen. Binnenkort gaat er nog iets veranderen. De 
nieuwsbrief zal dan 1x per 2 weken uitkomen. We beginnen daarmee 
zodra de kerk weer open kan zijn. Ook zal de nieuwsbrief niet meer op 
vrijdag maar op donderdagavond uitkomen. Alle informatie is ook te 
vinden op de website. Daar zijn alle oude nieuwsbrieven tot een jaar 
terug te lezen. Als er berichten zijn die niet kunnen wachten, dan zal een 
extra nieuwsbrief uitkomen. 
Wim de Kruijf 
 
 

Gelukkig Nieuwjaar! 
Heeft u het ook aan vrienden, familie en bekenden gewenst? Het gaat zo 
vanzelf, en soms is het van harte gemeend ook nog, op een kaartje, een 
mailtje of tijdens een persoonlijke ontmoeting. Bedoel je er iets mee of is 
het een cliché geworden? Wat wens je mensen eigenlijk toe? 
Als je het nieuwe jaar begint met het lezen van de eerste psalm in de 
bijbel kom je het woordje “Gelukkig” ook tegen. Het is meteen 
dubbelzinnig, dat geluk: het kan er al zijn, maar het kan ook nog in de 
verte liggen. En dan is het een vervulling in de toekomst: gelukkig nieuw 
jaar! 365 dagen! 
 

De man in de psalm wordt geluk beloofd en daarom wordt hij gelukkig 
geprezen. Wie is de gelukkige? Het blijkt een mens te zijn die niet 
meegaat (met wie kwaad doen), niet een weg betreedt (de weg van 
zondaars), het is een mens die zich verdiept in de wet van de Heer (wij 
zouden misschien zeggen: die zich oriënteert op wat God van hem/haar 
vraagt). Je ziet hem zitten, voorovergebogen over wat hij leest. Hij/ zij zit 
daar als een boom, geplant, geworteld aan stromend water. Het viel mij 
op: de gelukkig geprezene is een thuisblijver, hij komt niet direct in 
beweging: hij zit en verdiept zich in de wet van de Heer. Dag en nacht: de 
wet van de Heer en daarmee het overpeinzen daarvan is onuitputtelijk: 
het brengt bovendien vruchten mee en groen blad: je wordt er blij en 
gelukkig van: het levert je wat op. In deze tijd waarin velen gedwongen 
thuis moeten blijven vind ik dat een mooi idee: het geluk zit niet in het 
overal heen mogen gaan en weg kunnen. (Natuurlijk is met dat zitten en 
peinzen niet alles gezegd: aan het slot van de psalm lezen we: “Want de 
Heer beschermt de weg van de rechtvaardige”, en “weg” is in de bijbel 
de levensweg. Ooit zullen we weer kunnen bewegen zoals we willen). 
Maar toch: het begint met het zitten en op die manier vinden van 
datgene waar het geluk ligt: in het overpeinzen van het woord van de 
Heer. Ik wens iedereen een gelukkig nieuw jaar. 
Matty Vroom 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


