
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 27 januari 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Zondag a.s. is het weer de eerste kerkdienst met kerkgangers. Fijn dat 
we nu echt kunnen opstarten. En met alle versoepelingen kan ook veel 
van het overige kerkwerk worden opgestart. Wel met de opmerking dat 
het aantal besmettingen erg hoog is. Daarom doe ik nogmaals de 
oproep. Iedereen is welkom, doch blijf thuis als u twijfelt over uw 
gezondheid en houdt de coronaregels in acht. Nu de kerk weer open is 
zal vanaf volgende week de nieuwsbrief 1x per 2 weken gaan 
verschijnen. Volgende week zal Matty Vroom de nieuwsbrief verzorgen. 
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
Kerkdiensten 
De kerkdiensten tellen max. 55 gemeenteleden en staf. 
De navolgende regels zijn van toepassing: 
• 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.   

• Het *Corona toegangsbeleid van de Centrumkerk is van toepassing. 
• De 1,50 meter regel is van toepassing. 
• Bij bewegingen in de kerk (kerkzaal en andere ruimtes) wordt een 

mondkapje gedragen. 
• De mensen krijgen hun plaats aangewezen. 
• Er zijn 2 voorzangers, de gemeente zingt max. 2 liederen na de preek. 
• Er is gesproken acclamatie. 
• Er is geen mogelijkheid tot koffiedrinken. 
• Kom niet als u twijfelt over uw gezondheid 
 
Uitnodiging bezichtiging wensen uit de Wenskerstboom 
Voor de kerkgangers van a.s. zondag is het mogelijk de 
wensen uit de Wenskerstboom te lezen; zij hangen 
onder de ramen.  

 Dagkapel  
Moment 
van 
bezinning of 
aansteken 
van een 

kaarsje. Open van 
maandag t/m zaterdag van 
10.00 – 15.00 uur.  

  
 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 
  

  
 
 

*Corona toegangsbeleid 
Centrumkerk hanteert  
3 g’s:  
kom alleen wanneer 
 – u gezond verklaard bent 
na besmetting, of 
 – u gevaccineerd bent, of 
 – u getest bent en een 
negatieve uitslag heeft.  
 
Kom niet als u twijfelt over 
uw gezondheid 
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Looprichting: van hoofdingang tot zijdeuren, en dan weer via het midden 
pad naar buiten. Denk om de 1,5 meter! Komende week zullen zij ook 
weer te lezen zijn tijdens de openingstijden van (en in) de dagkapel. 
 
 
 

Actie Kerkbalans 2022 
Voor 2022 is de actie gepland van 15 tot 29 januari.  
De enveloppen zijn of worden bij u thuis in de brievenbus 
afgeleverd.  
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. 
In de nieuwsbrief van 20 januari kunt u lezen dat er een groot tekort is. 
 

Onze oproep: Geef aan uw Centrumkerk in 2022 en indien mogelijk 
verhoog uw bijdrage! 
 

 
Reis naar Kaapstad, 
Zoals jullie weten zouden wij graag over een jaar naar Kaapstad 
afreizen om in samenwerking met stichting Mzamomhle een 
kinderdagverblijf te bouwen. Helaas lazen we in de nieuwsbrief van St. 
Mzamomhle dat er brand gesticht is in het pas geopende 
kinderdagverblijf voor kinderen met een beperking. Dat is heel 
verdrietig. Naast pogingen om gelden voor de reparaties binnen te 
krijgen, zijn 2 bestuursleden van de stichting naar Zuid-Afrika afgereisd 
om te kijken naar mogelijkheden voor hulp. Naast het feit 
dat onderzocht wordt waarom dit heeft plaatsgevonden zijn de 
ontwikkelingen ook belangrijk voor ons Care for Cape Townproject. De 
reparatie van het kinderdagverblijf en het aanscherpen van 
de veiligheidsmaatregelen kost een behoorlijke hoeveelheid geld. Wij 
willen jullie vragen om te helpen door gebed en het doen van een 
donatie voor het herstel van het gebouw, via https://mzamomhle.nl/doneren/ 
 

Mochten er jongeren zijn die volgend jaar februari tussen de 16 en 
21 jaar oud zijn en geïnteresseerd om met ons mee op reis te gaan, kijk 
dan voor meer informatie op www.careforcapetown.nl 
 

Alvast bedankt voor jullie hulp. 
Namens Care for Cape Town, Ellen Bransen 
 
Bijbelleesrooster 2022 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
(NBG) stelt het leesrooster voor 2022 online beschikbaar via de website. 
Voor kerken, geloofsgemeenschappen en individuele bijbellezers is het 
Bijbelleesrooster 2022 bedoeld. ‘Ik wens u toe dat het leesrooster ook u 
helpt dagelijks een betekenisvolle ervaring te hebben met de Bijbel, 
Gods boodschap van liefde voor de wereld’ aldus NBG-directeur 
Rieuwerd Buitenwerf. Het Bijbelleesrooster 2022 houdt op zon-en 

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 
 

30 januari 
Jong Protestant (Sirkelslag: 
interactief bijbelspel) (JOP) 
 
6 februari 
Collecte Werelddiaconaat 
(Oeganda)  (Kerk in actie) 
+ Kerk 
 

 
Kerkdiensten  
 

30 januari   
Ds. Harold Oechies  
 

6 februari 
Ds. Marjolein Cevaal 
 
 

 

 

2022 
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feestdagen gelijke tred met de bijbelteksten die dan aan de orde zijn 
volgens het oecumenisch leesrooster. De bijbelvertaling in het rooster is 
de NBV21, de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. 
Website en app 
Het Bijbelleesrooster 2022 staat op bijbelgenootschap.nl/  en is ook  
beschikbaar op debijbel.nl/ en via de gratis NBG-app Mijn Bijbel. Naast 
dit dagelijkse leesrooster zijn ook alle andere leesplannen van het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap beschikbaar in de app Mijn Bijbel.  
De Bijbel online lezen doe je op debijbel.nl/  Met debijbel.nl brengt het 
NBG de Bijbel dichtbij. Je vindt er uitleg over de Bijbel en de wereld van 
de Bijbel. Je vindt er antwoorden op veel vragen over het ontstaan van 
de Bijbel en helpt je meer te ontdekken over onderwerpen als: liefde, 
troost, bidden en vergeving. Bij debijbel.nl/ hoort de app Mijn Bijbel. In 
deze gratis bijbel app lees je de Bijbel ook offline. Zo heb je altijd de 
Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling bij de hand. 
Download de app in Google Play of de App Store. 
NBG-vrijwilliger Centrumkerk,   Mieneke van Oord 
 
Duurzaamheid 
We hebben, in overleg met Coen een nieuwe plek gemaakt waar mensen 
hun oude kaarten, cartridges en mobieltjes kunnen inleveren. 
Dit is in de dagkapel zodat deze actie door kan gaan en ook 
buurtbewoners mee kunnen doen. Daarvoor heeft Jos een doos gemaakt 
die we daar zullen plaatsen.  
Hartelijke groetjes, Machteld Loeff namens ZWO 
 

Groene Kerk, 
De Centrumkerk heeft al lang aspiraties om duurzamer te worden. We 
hebben een focus op fairtrade producten en in oktober hadden we een 
week van duurzaamheid. En nu gaan we beginnen met een 
duurzaamheidscommissie. Deze commissie Groene Kerk bestaat uit Piet 
Stammes, Ellen Kieviet, Ariënne Wakkee, Susanne Heeger en Ruth 
Soede. Als commissie willen we gebruik maken van de ideeën van de 
Groene kerk. De Groene Kerk is een initiatief om kerken 
te verduurzamen en groener te maken. Hiermee kunnen 
ook verschillende stappen gezet worden om uiteindelijk 
de titel ‘Groene kerk’ te behalen. Maar belangrijk vinden 
wij hierbij om niet het grotere doel uit het oog te verliezen. We willen 
namelijk als Centrumkerk bijdragen aan een betere wereld door ook ons 
gedeelte uit te voeren om duurzamer te worden. Meer informatie over 
de organisatie Groene Kerk kan worden gevonden op de website 
www.groenekerken.nl.Wij hopen met deze commissie een wind in de rug 
te zijn voor duurzame initiatieven en om mensen eraan te herinneren 
om duurzaamheid te overwegen bij bestaande en nieuwe beslissingen.  
Met vriendelijke groet, De commissie Groene Kerk 
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Vredesactivist Thich Nat Hanh 
Vorige week overleed de Vietnamese boeddhistische monnik en 
vredesactivist Thich Nat Hanh. Middenin zijn studententijd  brak de 

eerste Indochinese oorlog uit. Hij raakte er al snel 
van overtuigd dat je als monnik ook buiten de 
tempel moest zijn. Niet louter stil zitten op een 
kussentje, om te mediteren en wierook te 
offeren, maar de sloppenwijken in: weeskinderen 
en bootvluchtelingen helpen. Daar moest je het 
boeddhisme praktiseren. Hanh noemde het later 
“geëngageerd boeddhisme”. Het was niet alleen 

de bedoeling je eigen geest te transformeren, maar ook de wereld om je 
heen, inclusief de economische en politieke oorzaken van armoede, 
onderdrukking en oorlog. Maatschappelijke actie was in zijn visie een 
logisch gevolg van het boeddhisme. Zijn grote inzet bij veel 
vredesbesprekingen maakten hem bekend over de hele wereld, voor 
hem waren Jezus, Martin Luther King en Dietrich Bonhoeffer onder 
andere zijn gesprekspartners en inspiratiebronnen. Zijn grootste 
nalatenschap aan de wereld is de term mindfulness: hij was, samen met 
de Amerikaanse wetenschapper Jon Kabat-Zinn, de drijvende kracht 
achter de popularisering van dit concept. Bij Hanh is mindfulness geen 
doel in zichzelf: uiteindelijk gaat het om innerlijke vrede. Die kun je in 
jezelf vinden, door met je volledige aandacht in het moment te zijn, en 
daarbij verleden en de toekomst te laten voor wat het is. Behalve voor 
vrede en compassie maakte Hanh zich in zijn werk ook hard voor het 
klimaat. In het Zuid-Franse Plum Village (een van de bekendste 
kloostergemeenschappen die hij heeft opgericht) leven ze duurzaam en 
eenvoudig: de kloosterlingen eten uit eigen moestuin, men geeft de 
voorkeur aan fleecevesten boven kachels, en er hangen vriendelijk 
geformuleerde briefjes bij de schakelaars en kranen die je eraan 
herinneren dat je zuinig moet zijn met water en stroom.  
 

Van zijn hand las ik het volgende: 
“Als je werkelijk aanwezig bent, vol aandacht en begrip, leeft de energie 
van de Heilige Geest in je. Het kostbaarste dat we anderen kunnen geven 
is onze aanwezigheid. Als we degenen die we liefhebben koesteren in 
onze aandacht, bloeien ze als een roos. Echte aandacht verlicht het lijden 
omdat het begrip en mededogen uitdrukt. Pas als de energie van de 
Heilige Geest in ons is, komen we echt tot leven. Ons handelen wordt 
dan bepaald door het verlangen het lijden te helpen verlichten. En door 
met aandacht te leven beseffen we ook steeds meer hoe dankbaar we 
mogen zijn voor alles wat ons omringt.” 
Hij was werkelijk een van de meest inspirerende mensen van onze tijd. 
Matty Vroom 
 


