
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 13 januari 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
 

Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van Han Siemons als 
organist van de Centrumkerk. We hebben genoten van zijn mooie 
muziek en ik was bevoorrecht om hem namens ons allen toe te spreken. 
Ik deed ook een oproep aan u om een kaartje te sturen naar Han met 
een hartelijke groet. Als u het kaartje in de brievenbus bij de kerk doet, 
dan zorgen wij dat het bij Han komt.    
Komende zondag, 16 januari, is de oecumenische viering in het kader van 
de zondag van de eenheid van de kerken. De Centrumkerk is dan 
gesloten en er is een online dienst vanuit de OLV.  Voorgangers zijn 
pastor Annelies van den Boogaard en ds. Harold Oechies.  
Deze dienst is alleen online te volgen via olvbilthoven.nl  onder 'Vieringen.                                                          
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
 

Dank! 
Afgelopen zondag 9 januari heb ik als organist afscheid genomen van 
"Bilthoven". Een voor mij heel mooie periode van 16 jaar, begonnen in de 
Noorderkerk, is afgesloten. 
Het was fijn om nog een keer aan een kerkdienst mee te werken, ondanks dat 
deze online was met slechts enkele aanwezigen. 
Fijn om de twee voorzangers te begeleiden en fijn om 
met Janet Ras (dwarsfluit) samen te musiceren. 
Heel veel dank voor de waarderende woorden van 
Wim de Kruijf, die onderstreept werden met een 
prachtige bos bloemen en tot mijn verrassing met het 

draaginsigne in goud van de PKN 
wegens mijn jarenlange functie als organist. 
Het afscheid is voor mijn gevoel niet een echt afscheid: ik 
blijf in de Centrumkerk wekelijks 
oefenen om zo het orgelspel bij te 
houden. 
En .... in noodgeval ben ik bereid in te 
vallen als dat mogelijk is. 
Wellicht tot ziens! 

Han Siemons 

 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! 

http://olvbilthoven.nl/
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Actie Kerkbalans 2022 
Voor 2022 is de actie gepland van 15 tot 29 januari.  
Volgende week 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 via de post te sturen. 
 

Grote financiële uitdaging voor de leden van de Centrumkerk! 
Op de begroting voor 2022 zien wij een tekort van circa €30.000.  
Met de huidige bijdragen die we van de kerkleden ontvangen kunnen wij 
onze exploitatie niet sluitend krijgen  
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 
We leven mee met Jan en Rikje Brinkman (Diepenbrocklaan 17). Rikje 
heeft te horen gekregen dat ze ernstig ziek is en dat er alleen nog een 
palliatieve behandeling mogelijk is. We wensen hen beiden veel sterkte 
met allen die hen lief zijn en Gods nabijheid.  
 

Mieke de Kogel (Koperwieklaan 12) kwam na een val terecht in het 
ziekenhuis. Ze revalideert nu in de Biltse Hof. Daar zal duidelijk worden 
of ze terug naar huis kan of dat er een andere woonplek gevonden zal 
moeten worden.  
 

Robert Heeger (Paulus Potterlaan 7) moest tweede kerstdag met spoed 
worden geopereerd. Gelukkig is de operatie goed verlopen en nu 
verblijft hij in een revalidatiekliniek in Doorn. Hopelijk kan hij snel weer 
naar huis.  
Ds. Harold Oechies 
 
In memoriam Frans Boer  
Op 30 december overleed ons gemeentelid Frans Boer op de leeftijd van 

90 jaar. Hij was al geruime tijd ziek en verbleef de 
laatste tijd in het hospice van de Wijngaard in Bosch 
en Duin. Ik ontmoette Frans voor het eerst in 2018 bij 
de voorbereiding van de uitvaart van zijn vrouw Jo. 
Daarna leerde ik hem beter kennen. Hij die altijd zo 
vrolijk en goedgeluimd was, had opeens geen energie 
meer en kreeg lichamelijke klachten. Volgens een 
psycholoog had hij de rouw om Jo weggedrukt, een 
rouwproces dat zich nu niet langer liet uitstellen. Hij 

vertelde hoe dat waarschijnlijk te maken had met zijn jeugd in de oorlog. 

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 
 

16 januari 
Geen dienst 
 

23 januari 
Collecte Missionair Werk  
(PKN) 
 
 
Kerkdiensten  
Alle diensten zijn online 
diensten 
 

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

 

 

2022 

http://www.pgbilthoven.nl/
mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl


Gemeentenieuws 
 
 
 

 3/5 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

Alles stond toen in het teken van eten voor het gezin en voor een 
onbezorgde jeugd was geen ruimte. ‘Ik wil niemand tot last zijn’ werd zo 
tot een typerend zinnetje voor hem. We spraken ook over Frans zijn 
leven: hoe hij in allerlei banen was gerold omdat mensen mogelijkheden 
in hem zagen die hij zelf niet zag. Hij zag daarin leiding van boven, door 
wat hij ‘de grote Baas in de hemel’ noemde. Tijdens het 
zwangerschapsverlof van collega Marjolein had ik opnieuw een aantal 
gesprekken met hem. Frans had toen net te horen gekregen dat hij 
ongeneeslijk ziek was. We blikten terug op zijn leven. Er waren zoveel 
zegeningen om te tellen dat het negatieve erbij in het niet viel. Wat wil 
een mens nog meer? Bang voor de dood was hij niet want hij geloofde 
dat hij naar zijn vrouw en zijn familie zou gaan. De grote baas zou hem 
oordelen, maar hij had er alle vertrouwen in dat dat goed zou komen. In 
zijn afscheidsdienst op 7 januari in Domstede in Leidse Rijn lazen we 
woorden van Jezus uit Matteus 11: Komt tot Mij, allen die vermoeid en 
belast zijn, en Ik zal u rust geven. Frans had deze woorden zelf 
uitgekozen. Ze zeggen iets over waar hij de moed en het vertrouwen 
vandaan haalde om zo opgewekt en positief in het leven te staan. Dat 
zijn gedachtenis tot zegen mag zijn. Dat wensen we in het bijzonder zijn 
kinderen en kleinkinderen. 
Ds. Harold Oechies 
 
In memoriam Gerrie Verkuil-van der Laak 
Op oudejaarsdag overleed ons gemeentelid Gerrie Verkuil op de leeftijd 
van 91 jaar. Zij woonde met haar man Kees in de Amandelboom. 68 jaar 
geleden begonnen zij hun reis samen in de Immanuelkerk met als 
huwelijkstekst I Korintiërs 13. Voor Gerrie had dat alles te maken met 

haar geloof. Wat je voor God beloofd hebt in de kerk 
moet je waarmaken in voor- en in tegenspoed. Van 
beiden heeft zij in haar lange leven haar deel gehad.  
Dochter Cora overleed nog maar drie maanden oud 
aan een hersenvliesontsteking. Jammer vond ze het 
dat ze niet de kans heeft gekregen om op haar 
niveau door te kunnen leren na haar lagere school. 
Later heeft ze dat wel weer ingehaald door de 
moedermavo te doen. Tegenspoed was er ook in de 

vorm van de donkere wolk van de dementie die de laatste jaren van haar 
leven overschaduwde. Zegeningen waren er zeker ook te tellen. Gerrie 
was van nature een opgeruimd mens, stond positief in het leven. Ze was 
creatief, had de gave om van niets iets te maken. Tot het laatst toe 
beleefde ze veel plezier aan het maken van cadeautjes voor haar steeds 
verder uitdijende familie.  Ze kon zichzelf wegcijferen, ging daar volgens 
haar kinderen ook wel eens te ver in. Maar ze had ook een sterk 
ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid. Als ze het idee had dat haar 
kinderen onrecht gedaan werd sprong ze voor hen op de bres. In haar 
huwelijk nam ze haar eigen ruimte om de dingen te doen die ze 
belangrijk vond. Zoals zingen in een koor. Voor haar vele vrijwilligers 
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werk in de kerk en daarbuiten ontving ze een koninklijke onderscheiding. 
Haar geloof was haar onwrikbare houvast, de rots waarop ze bouwde, 
het doordesemde haar leven. Niet dat je haar veel hoorde over haar 
geloof. Haar diepere zielenroerselen deelde ze überhaupt niet zo 
makkelijk. In de dankdienst voor haar leven op 7 januari in de 
Oosterlichtkerk lazen we hun huwelijkstekst over de liefde. Daarna 
begroeven we haar op Brandenburg. Ons resten geloof, hoop en liefde, 
maar de grootste daarvan is de liefde. Dat wensen we in het bijzonder 
haar man Kees en de kinderen en kleinkinderen toe.  
Ds. Harold Oechies 
 

 
Uitnodiging bezichtiging wensen uit de Wenskerstboom 
Het kan u bijna niet ontgaan zijn: in de week vòòr de afgelopen Kerst 
heeft er een kerstboom in de voortuin van de Centrumkerk gestaan die 
al maar voller werd gehangen met doorzichtige ballen met gekleurde 
papiertjes erin. Iedereen die maar wilde kon zijn wensen voor kerst en 
volgend jaar schrijven aan de tafel; daarnaast waren er altijd leden van 
onze gemeente of van de OLV parochie aanwezig voor een gesprek of 
informatie. Ook heeft tijdens de opname van de dienst voor kerstavond 
en tijdens de dienst van 1e Kerstdag de boom op het podium gestaan.  
Dat op de laatste dag voor Kerst degenen die toen nog hun wens 
kwamen toevertrouwen aan de boom ze daarom, soms voor het eerst, 
de Centrumkerk binnen mochten lopen om hem daar in de boom op te 
hangen gaf velen een fijn gevoel! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inmiddels zijn alle wensen uit de ballen gehaald en op bladen geplakt. 
Deze zullen afwisselend in de Centrumkerk (vanuit de dagkapel) en in de 
OLV-kerk te bekijken zijn. Later -als we weer verantwoord met elkaar de 
diensten kunnen bijwonen-  zullen zij ook in de kerk te zien zijn. 
 

Wilt u vast zien welke wensen er zijn toevertrouwd aan de boom, door 
klein en groot, vaak ontroerende, vertrouwen en hoop uitsprekende 
maar ook soms met smeekbeden om hulp -waar we in ons gebed om 
vervulling mogen vragen-  tot en met vrijdag  21 januari  zijn deze 
wensen te lezen in de dagkapel tijdens de openingstijden (zie elders in 
deze gemeentenieuws). Daarna gaan ze naar de OLV-kerk. Maar mocht 
het nodig zijn komen ze ook weer terug! 
Ineke Stienstra 
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Bisschop Tutu: de mooiste quotes 
Eind vorig jaar overleed de Zuid Afrikaanse 
bisschop Desmond Tutu op 90 jarige 
leeftijd. Deze kleine zwarte man had de 
gave om met humor de vinger op de zere 
plek te leggen. Als een soort van 
oudtestamentische profeet stelde hij 
onrecht aan de kaak. Of dat onrecht nou 
van zijn politieke tegenstanders of 

medestanders kwam, dat maakte voor hem niet uit. Hieronder volgen 
tien van zijn meest prikkelende uitspraken over geloof en leven. 
Woorden om op te kauwen en te herkauwen.  
Ds. Harold Oechies 
 

1. Doe je kleine beetje goed op de plek waar je bent. Het zijn al die 
kleine beetjes bij elkaar die de wereld overwinnen.  

2. Hoop is kunnen zien dat er licht is ondanks alle duisternis 
3. Ik wou dat ik mijn mond kon houden, maar dat kan ik niet en zal 

ik ook niet.  
4. We zullen misschien verbaasd zijn over de mensen die we in de 

hemel vinden. God heeft een zwak voor zondaars. Zijn normen 
zijn vrij laag.  

5. Wees aardig voor blanken, ze hebben je nodig om hun 
menselijkheid te ontdekken.  

6. Je familie kies je niet. Ze zijn een geschenk van God aan jou, net 
als jij aan hen.  

7. Gods liefde is te groot om te worden beperkt tot een kant van 
een conflict of tot een religie.  

8. Ik kan me met geen mogelijkheid voorstellen dat God zou zeggen: 
‘Ik zal je straffen omdat je zwart bent; je had blank moeten zijn. Ik 
zal je straffen omdat je een vrouw bent; je had een man moeten 
zijn. Ik straf je omdat je homoseksueel bent; je had 
heteroseksueel moeten zijn. Ik kan het niet, ik kan het van mijn 
leven niet geloven dat dat is hoe God de dingen ziet.’ 

9. God is geen neutrale God die op de ontoegankelijke berg 
Olympus woont. Hij is een God die om zijn kinderen geeft, vooral 
de zwakken, de armen, de naakten, de vertrapten, de verachten. 
Hij kiest hun kant niet omdat ze goed zijn, aangezien velen van 
hen dat aantoonbaar niet zijn. Hij kiest hun kant omdat ze 
niemand anders hebben die voor hen opkomt.  

10. Als je neutraal bent in situaties van onrecht, heb je de kant van 
de onderdrukker gekozen.  

 
  


