
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 17 februari 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Eindelijk!!! We hebben er lang op moeten wachten maar op 25 februari 
is het zover. PKN* stemt in met het advies van CIO* en vanaf dat 
moment zullen er geen beperkende maatregelen meer gelden voor het 
kerkelijk leven. De minister merkte nog wel op dat de basisadviezen** 
belangrijk blijven. Wat betekent dit voor ons. Zondag 20 februari gelden 
nog de bekende maatregelen. Daarna hoeft u zich niet meer vooraf op te 
geven om de kerkdienst te bezoeken. Het CIO vraagt om aandacht voor 
kerkgangers met een kwetsbare gezondheid en zegt dat wanneer dit in 
het kerkgebouw mogelijk is, om deel van de zitplaatsen op 1,5m te 
blijven aanbieden. Wij nemen dit advies over en zullen vanaf zondag 27 
februari opschalen naar ruim 100 zitplaatsen. Het deel links in de kerk bij 
het orgel zal worden ingericht op 1,5m afstand. In de volgende 
nieuwsbrief zullen we berichten over de verdere versoepelingen in de 
dienst en ander kerkelijk werk. We zijn blij dat we weer kunnen 
opstarten met het kerkelijk werk. Deze nieuwsbrief is extra lang en staat 
vol met activiteiten die gaan starten. Ik hoop van harte u weer te zien in 
de dienst en bij deze activiteiten. Hosanna! 
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
 

Gebedsintenties van de themadienst "Liefde zal ons nooit verlaten"    
Zondag 13-02 organiseerde de Zondagavondkring samen met Harold 
Oechies een themadienst rond het begrip Liefde. Kerkgangers werd 
gevraagd een gebedsintentie op te schrijven, die deels ook zijn 
voorgelezen in de dienst. Hierbij presenteren we alle ingebrachte 
wensen: "Zonder liefde geen leven"; "Liefde is de essentie van het 
leven"; "Dankbaarheid is er voor de genezing van de zieken"; "Liefde in 
voor en tegenspoed, luisteren naar elkaar en vooral verdraagzaamheid"; 
"Vrede op aarde"; "Helpt U ons in vrede en liefde met elkaar te leven"; 
"Liefde zonder grenzen"; "Liefde is een werkwoord, je moet het 
onderhouden en koesteren"; "Liefde is verdraagzaamheid"; "Echte liefde 
geeft vrede alom"; "Een gemeente van Christus mag liefde uitstralen”; 
"Een geliefde is overleden, de herinnering aan de liefde maakt blij, in die 

 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 
  

  
 
 

** Basisadviezen 
- Handen wassen helpt 
enorm, ventileer goed, 
hoest en nies in je 
elleboog,  
- Haal je vaccin of je 
boosterprik als je dat nog 
niet hebt gedaan.  
- Afstand houden,  
- Mondkapje blijft 
verstandig”. 
 

Kom niet als u twijfelt over 
uw gezondheid 
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zin vergaat de liefde niet". En tot slot een langere wens: "Waar mensen 
vrede bouwen, daar vindt God een liefde thuis. God, wij denken aan 
vrouwen, mannen en kinderen in Oekraïne die in grote angst leven, 
omdat elk moment een oorlog kan uitbreken. Laat ons bidden dat 
Rusland zich bedenkt en ook de liefde thuis zoekt." 
Namens de zondagavondkring, Erik Kappetijn. 
 
Nieuwe organist 
Het was best een opgave voor de sollicitatiecommissie om een nieuwe 
organist te vinden als vervanger van Han Simons. We zijn verheugd dat 
het is gelukt om een nieuwe organist aan onze gemeente te verbinden.  
Zondag zal de heer Helmut Schrovenwever voor de eerste keer spelen in 
de dienst. We heten hem van harte welkom in ons midden. Hieronder 
stelt hij zichzelf voor. 
Op zondag 20 februari zult u uw vaste organist niet op de orgelbank zien 
zitten. Wie is deze man die het orgel bespeelt? Dat is Helmut 
Schrovenwever. Een keer per maand hoop ik de kerkdienst op het orgel 
en piano muzikaal te begeleiden. Als organist ben ik verbonden aan de 
Maria Christiana kerk in Den Dolder en de Maranthakerk in Lunteren. 
Zelf woon ik met mijn vrouw in Barneveld. Tot mijn 62e jaar was ik 
werkzaam in het basisonderwijs. Ook daarin speelde de muziek een 
grote rol. Door deze korte beschrijving hoop ik, dat u een beetje een 
beeld gekregen hebt van mij. We gaan er dan ook vanuit dat de 
gemeentezang weer gaat opbloeien in onze kerken. 
Met een hartelijke groet, Helmut Schrovenwever. 
 
Het is fijn dat de vacature weer is opgevuld en we spreken graag onze 
dank uit aan de commissieleden: Marieke de Kruijf, Han van 
Schoonhoven, Harold Oechies, Wim Brands en Jan Homan voor hun 
inzet. 
 
Ontmoetingsmiddag zondag 3 april 
De kerk is niet alleen de plek waar we God ontmoeten, maar ook elkaar.  
Gewoon gezellig elkaar ontmoeten in de kerkzaal, in de serre of op het 
kerkplein, we hebben het lang moeten missen, doch denken dat het nu 
weer kan. Op zondag 3 april nodigen we alle gemeenteleden van 16.00 - 
18.00 uur uit voor een gezellig samenzijn met koffie, thee en wat lekkers 
en daarna een glaasje sap of wijn en met muziek om naar te luisteren of 
als achtergrond bij de gesprekken. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda.  
 
Bedankje 
Voor de blijken van medeleven na het overlijden van mijn 
vrouw, onze moeder en oma mw. G. Verkuil- van der Laak 
zeggen wij u hartelijk dank. Het heeft ons goed gedaan te 
ervaren dat zij in de Centrumkerk voor velen bekend was. 
C.R. Verkuil, kinderen en kleinkinderen. 

 
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 
 

20 februari 
Diaconie + Kerk 
 

27 februari 
Diaconi + Kerk 
 
Kerkdiensten  
 

20 februari 
Ds. Harold Oechies 
 
27 februari 
Ds. Trinette Verhoeven 
 
 

PKN* = Protestantse Kerk 
Nederland 
CIO* = Interkerkelijk 
Contact in Overheidszaken 
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Gefeliciteerd 
Op vrijdag 4 februari waren Menno en Aukje Hoeksema (Putterlaan 9) 50 
jaar getrouwd. Door corona en familieomstandigheden kon het niet 
uitgebreid gevierd worden. D.V. zal dit volgend jaar gebeuren. Auke en 
Menno zijn de Heer dankbaar voor hun goede jaren samen. 
Ds. Harold Oechies 
 
Taizéviering op 27 februari 
Gelukkig kan er weer een Taizéviering doorgaan en wel op zondag 27 
februari as. om 19.30 uur in de Centrumkerk in Bilthoven. 
De Taizévieringen worden gehouden in de sfeer van het Franse klooster 
in Taizé. Het is een meditatieve viering, er wordt gezongen in 
verschillende talen en er is gelegenheid om stil te zijn. 
Bij elke viering zingt het koor en spelen instrumentalisten onder leiding 
van Els Firet. Wie mee wil zingen in het koor of wie mee wil doen met 
een instrument is van harte welkom. Misschien kunt u in uw omgeving 
deze boodschap doorgeven? Ook in de Centrumkerk gelden de 
Coronaregels dat je gezond moet zijn om de viering te kunnen bezoeken.  
Met vriendelijke groet, Martien Zigterman 
 
 

Duurzaamheid 
De Fairtrade Commissie en de Commissie Groene Kerk roepen u op het 
Manifest 'DeBilt4GlobalGoals'   te ondertekenen. 
Hiermee vraagt u gemeente De Bilt om zoveel mogelijk bij te dragen aan 
een mooie, eerlijke en duurzame wereld voor nu en de volgende 
generaties.   
 
Alvast dank namens beide commissies, Ellen Kieviet 
 
 

Preek van de Leek verplaatst 
De Preek van de Leek van Idelette Schuurman is verplaatst van zondag 
20 februari naar zondag 22 mei. De Preek van de Leek van Xavier Boot zal 
plaatsvinden op zondag 24 april. Beide preken beginnen om 16.00 uur. 
Na afloop hopen we na te kunnen praten met een hapje en een drankje. 
Namens de oecumenische commissie Preek van de Leek Bilthoven, 
Harold Oechies 
 
 

Tafelgesprekken weer van start 
Vanwege corona konden we twee jaar lang geen tafelgesprekken 
organiseren. Velen van u hebben die gemist. Vanaf maandag 21 maart 
zijn er drie weken lang weer tafelgesprekken. U kunt zich intekenen voor 
een van de avonden of voor een lunch tussen de middag. Dit jaar hebben 
we ervoor gekozen om ze in de serre van de Centrumkerk te laten 
plaatsvinden. Rond 18.00 uur is er eerst soep met brood en daarna gaan 
we met elkaar in gesprek over geloof en leven aan de hand van 
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materialen die wij als predikanten aanleveren. We streven ernaar om 
uiterlijk om 19.45 uur af te sluiten. De lunch begint om 12.00 uur en is 
rond 13.45 uur afgelopen. Voor gezinnen is er gelegenheid om eenmalig 
bij een ander gezin te gaan eten. Je kunt dan ook ons materiaal 
gebruiken. Datum, tijdstip en adres bepaal je samen met het gezin waar 
je mee eet. Van harte welkom! U kunt zich aanmelden via het 
bijgevoegde inschrijfformulier, via onze website of via een formulier in 
de kerk. 
Ds. Marjolein Cevaal en ds. Harold Oechies 
  
 
INSCHRIJF-FORMULIER TAFELGESPREKKEN VOORJAAR 2022  

 
Naam: 
 
E-mail adres: 
 
Telefoonnummer: 
 

q  geeft zich op voor de avondmaaltijd in de Serre van de 
Centrumkerk om 18:00 uur 

 
                 Omcirkel welke avondreeks de voorkeur heeft:   
 

de maandagen 21 en 28 maart, en 4 april       1e            2e            3e            4e  keus 
 
de dinsdagen 22 en 29 maart, en 5 april          1e            2e             3e           4e  keus 
 
de woensdagen 23 en 30 maart, en 6 april      1e             2e             3e            4e  keus 
 
de donderdagen 24 en 31 maart, en 7 april     1e             2e              3e           4e  keus 
 
 

q  geeft zich op voor de lunch in de Serre van de Centrumkerk om 
12:00 uur 

 
                  op dinsdagmiddag 22 en 29 maart, en 5 april 
 

q    Bijzonderheden (bijv. dieetwensen) 
q   Graag als gezin bij ander gezin met jonge kinderen eten 

 optie 'gezin' betekent dat je eenmalig bij een ander gezin gaat eten 
 
………………………………………………………………………………………....................... 
 

Deponeer uw opgave vóór maandag 14 maart 
* in de brievenbus van de Centrumkerk (de groene aan de straatzijde) 
* of in de doos ¨Tafelgesprekken¨ in de serre of in de kerkzaal 
* of e-mail uw opgave naar    janandklarie@hotmail.com  
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Voorjaarsvakantie 
Van zaterdag 26 februari tot zondag 6 maart heb ik een week vakantie. In 
dringende gevallen kunt u contact opnemen met mijn collega Marjolein 
Cevaal. 
Ds. Harold Oechies 
 
 

Paasgroetenactie 
Ook dit jaar willen wij als kerkelijke gemeente weer meedoen aan de 
Paasgroetenactie van Kerk in Actie. Op 27 februari en 6 maart kunt u 

voor of na de kerkdienst kaarten met een 
Paasgroet kopen die verstuurd worden naar 
gedetineerden in binnen- en buitenland. De 
kaarten kosten € 2,00 per stuk (inclusief 
postzegel) en u hoeft alleen uw naam op de kaart 

te zetten. Het versturen wordt door ons geregeld. 
 
 

40-dagenkalender 
Net als voorgaande jaren kunt u bij Kerk in Actie een 40-dagenkalender 
bestellen. Dit kan via de volgende link:  
www.protestantsekerk.nl/bestellen/thema/pasen/  De kalender kost  
€ 1,00 per stuk. Wanneer u er graag één wilt hebben, maar het niet ziet 
zitten om op deze manier te bestellen, dan kunt u, tot uiterlijk 27 
februari, een beroep doen op de mensen van de ZWO groep  
(030-2285700, Ankie Verburg).   
Namens werkgroep ZWO, Ankie Verburg 
 
Website 
Als Centrumkerk hebben we een mooie website die trouw wordt 
bijgehouden door Liesbeth Verweij. Zij is afhankelijk van de input die 
door een ieder gegeven wordt. In Corona tijd lag veel stil maar nu 
kunnen de activiteiten weer opstarten en is het belangrijk dat we dit ook 
kunnen lezen op de website. 
Stuur daarom graag op tijd uw activiteiten door naar: 
webteam@pgbilthoven.nl.  
  
 

“He’s got the whole world in His hands” 
Als kind leerde ik op school het liedje “He’s got the whole world in His 
hands”. God heeft de hele wereld in Zijn handen. Wat een lied van 
vertrouwen. Maar er zijn tijden dat ik zoiets echt niet zomaar kan zingen. 
Heeft God de wereld in Zijn handen? Oja…. Waarom staan er dan 
130.000 soldaten aan de Oekraïense grens? Ik word bang als ik denk aan 
wat er allemaal kan gebeuren. Een oorlog, met impact op de Europese 
Unie, wat zal dat voor ons betekenen? Ik las vorige week een gebed van 
ds. René de Reuver (scriba van de PKN). Hij schrijft in dat gebed hoe ook 
hij wel eens twijfelt aan de leiding van God. Komt alles goed?! Hoe dan?! 
Hij bidt om een zichtbare weg door de zee en als je steeds weer langs 
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start komt. Wat doet het goed als je merkt: iemand begrijpt wat ik wil 
bidden. Dan ben je niet alleen, en draagt de kerk je op een weg van 
vertrouwen. Dan kom ik weer verder!  
Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink 
 
Heer, 
Als ik eerlijk ben: mijn leven lijkt zo vaak een doolhof.  
Ik zoek mijn weg, maar steeds weer kom ik op dezelfde paden  
en heb ik het gevoel terug bij af te zijn.  
Aan U de toekomst? 
Ik geloof het wel, maar bespeur er zo weinig van.  
Niet alleen in mijn eigen hart en leven, maar ook als ik de krant lees en 
het Journaal zie.  
Vol hartstocht bid ik: ‘Laat komen, Heer, Uw rijk, Uw koninklijke dag…’ 
Maar hoe lang bidden mensen dit al? 
Soms bekruipt me het gevoel: heeft het wel zin om dit te blijven bidden? 
Is het leven niet een eeuwige wederkeer van groeien, bloeien en 
verzinken?  
Van ‘er is een tijd van vrede en een tijd van oorlog’? 
Gloort Uw toekomst wel of is morgen niet anders dan vandaag?  
Vanuit mijn twijfel roep ik tot U:  
laat Uw woord een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad zijn zodat 
Uw weg zichtbaar blijft ook al loopt die door de zee en kom ik steeds 
weer langs start.  
Houd mij gaande, ga mij voor, Uw toekomst tegemoet.  
Amen.  
- Ds. René de Reuver 
 

https://www.kokboekencentrum.nl/boek/u-die-voor-mij-uitgaat/ hier is 
het gebedenboekje te bestellen met het genoemde gebed erin.  
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/ bekijk hier de 
veertigdagentijdkalender online. Daar gaat het over het thema: Alles 
komt goed?!  
 
 
 
 
 


