
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 3 februari 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Het was een mooi gezicht om zondag jl. weer mensen in de kerk te 
hebben. Ook voor ds. Harold voelde het goed om  tijdens de dienst weer 
interactie te hebben met de gemeente. Zondag 6 februari gaat ds. 
Marjolein voor en vangt zij haar werkzaamheden weer aan na haar 
verlof. Welkom Marjolein. Deze nieuwsbrief zou Matty maken, doch zij is 
gestruikeld op straat en ongelukkig terecht gekomen met kapotte 
handen. Dan is het niet zo handig om achter je pc te gaan zitten en de 
nieuwsbrief te maken. Beterschap Matty! De nieuwsbrief gaat nu 1x per 
2 weken verschijnen. De volgende nieuwsbrief zal dan uitkomen op 17 
februari.                                                              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 
 

 
Kerkomroep en YouTube 
Iedere kerkdienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en via YouTube. De 
uitzendingen via YouTube dienen we te verwijderen na 1 week. Dit komt 

 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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omdat er geen licentie is om tekst en muziek uit Liedboek Online te 
tonen op YouTube. In deze Coronatijd wordt het tonen tot 1 juni 2022 
toegestaan, mits de uitzending na 1 week wordt verwijderd van 
YouTube. Uitbreiding van onze licentie is op dit moment niet mogelijk. 
De diensten via Kerkomroep zijn terug te kijken tot ca. een half jaar na 
opname. 
 
 

Marjolein terug van verlof 
Lieve gemeenteleden, 
Komende zondag ben ik weer in de kerk. Voor het eerst sinds de 
geboorte van Lucas weer als dominee. Het verlof zit erop, ik heb weken 
de tijd gehad om aan het nieuwe gezinsleven te wennen en onze draai te 

vinden. Dat gaat met vallen en opstaan (en corona). Het 
gaat heel goed met de kleine Lucas, het is een vrolijke en 
tevreden baby. Zijn broers en zus zijn dol op hem en 
komen hem veel knuffelen. Ik zal vanaf deze week het 
werk weer invoegen in ons ritme. Maar niet zonder u 
nogmaals heel hartelijk te danken voor alle leuke 
kaartjes die we kregen, wat waren het er veel! Ik vind 

het bijzonder dat u zo meeleeft met ons, terwijl we als kerk al bijna 2 jaar 
uiteengevallen zijn door corona. Blijkbaar ervaart u voldoende binding 
om met ons gezin mee te leven en dat doet me goed. (Ik maak me dus 
wel eens zorgen of ik wel genoeg in de gemeente gegroeid ben na 2,5 
jaar... Ik verlang ernaar u nog meer te leren kennen en samen te doen!) 
We bidden dat deze gemeente ook komende tijd weer manieren zal 
vinden om elkaar te ontmoeten, inspireren en bemoedigen in het leven 
als christen in deze tijd. Houd moed en heb lief, zeg ik nog maar eens. 
Simpele woorden voor een moeilijke tijd!  
Groet, Marjolein Cevaal 
 
 

Thema kerkdienst op zondag 13 februari: Liefde zal ons nooit verlaten ?  
Op 13-02 is er een speciale kerkdienst die mede wordt voorbereid door 
de Zondagavondkring van onze kerk. Het thema is ‘liefde’, logisch zo vlak 
voor Valentijnsdag, maar toch is onze opzet niet de commerciële 
benadering van liefde, maar de meer spirituele en de Bijbelse vorm van 
de ‘liefde’. In de dienst zullen bij de gebeden gebedsintenties rond het 
thema liefde worden voorgelezen die gemeenteleden vooraf hebben 
ingebracht. Wij zouden het fijn vinden als u een korte wens of gedachte 
rond het begrip ‘liefde’ zou willen noteren en deze per mail naar 
dominee Harold Oechies wilt sturen op het adres: 
haroldoechies@kpnplanet.nl . Eventueel is het voor kerkgangers ook nog 
mogelijk bij de ingang van de kerk een wens te noteren op een briefje. 
Een selectie van de wensen wordt in de dienst voorgelezen, alle wensen 
komen ook in een volgende nummer van Gemeentenieuws te staan.  
Alvast dank namens de Zondagavondkring; Erik Kappetijn. 
 

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 
 

6 februari 
Collecte Werelddiaconaat 
(Oeganda)  (Kerk in actie) 
+ Kerk 
 

13 februari 
Diaconie  (Stichting 
Tearfund) 
+ Kerk 
 
Kerkdiensten  
 

6 februari 
Ds. Marjolein Cevaal 
 

13 februari 
Ds. Harold Oechies 
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Een veilige kerk voor iedereen 
De recente ophef rond 
het TV- programma ‘The 
Voice’ heeft pijnlijk 
duidelijk gemaakt hoe 
seksueel misbruik blijft 
voortwoekeren. Wie de 
bijbel kent weet dat er op 
dat gebied niets nieuws 
onder de zon is. Denk 
maar aan David en 
Bathseba en Jozef en de 

vrouw van Potifar. Overal waar machtsverschillen zijn tussen mensen ligt 
misbruik van de zwakkere partij op de loer. In de entertainment 
industrie, het bedrijfsleven, sportverenigingen, op school en in familie- of 
vriendenkring.  Helaas ben je daar in de kerk ook niet veilig voor. Bekend 
zijn de schandalen binnen de Rooms Katholieke kerk, waar de goede 
naam van de kerk belangrijker was dan de bescherming van degenen die 
misbruikt waren. In onze protestantse kerken was het niet anders. 
Seksueel misbruik werd ook daar het liefst met de mantel der liefde 
bedekt. Een predikant die zich vergreep aan gemeenteleden kreeg het 
advies om een beroep naar een andere gemeente aan te nemen. Zijn 
slachtoffers werden vervolgens geacht hun mond te houden en 
ondertussen ging zo’n predikant in een volgende gemeente gewoon 
weer verder. Gelukkig is er sinds een jaar of vijf en twintig in onze kerk  
meer aandacht voor wat er mis kan gaan in een pastorale situatie. Zo 
herinner ik me uit mijn kerkelijke opleiding in Leiden een boek hierover 
dat tot de verplichte literatuur behoorde. ‘Wees je bewust dat je omgaat 
met gemeenteleden in een vaak kwetsbare situatie en dat de verleiding 
er is om daar als predikant misbruik van te maken’, was de boodschap. 
Vaak is de pleger iemand met wie veel mensen in de gemeente positieve 
ervaringen hebben: een predikant, maar net zo goed een ambtsdrager of 
gewoon gemeentelid. Dat maakt het voor de slachtoffers extra moeilijk 
om melding te maken, ze zijn bang om niet gelooft te worden. Sinds 
2006 heeft onze landelijke kerk een protocol voor gemeente over hoe 
om te gaan met daders en slachtoffers. Voor de slachtoffers is er een 
Meldpunt Seksueel Misbruik in de Kerk (www. smpr.nl), waarin onze PKN 
met acht andere kerken samenwerkt. Dit landelijke meldpunt heeft ook 
vertrouwenspersonen om mee te praten. Op de kerkenraad van 25 
januari hebben we over dit onderwerp gesproken en besloten om hier 
op onze website aandacht aan te besteden. Wij willen immers een veilige 
kerk zijn voor iedereen!  
Ds. Harold Oechies 
 
 


