
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 3 maart 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat het leven weer normaal zou 
worden en we weer bijna alles kunnen doen. Toen wisten we niets van 
de verschrikkende verwoesting die nu gaande is in Oekraïne, de doden 
en gewonden in een oorlog met een Russische agressor en de stroom 
vluchtelingen die op gang is gekomen. Op woensdag 2 
maart hebben de kerken in Nederland om 17.15 uur de 
klokken geluid in een roep om vrede, ook bij ons. En we 
zijn een voedselhulp actie begonnen en verzamelen 
lang houdbare producten in (zie het extra bericht dat op 
2 maart is verzonden). Vrijdagmiddag brengen we de 
producten naar de stichting Mehoro in Meerkerk. Zij rijden zaterdag naar 
de grens van Roemenië en Oekraïne en brengen het voedsel naar een 
opvangkamp voor vluchtelingen. Naast ons gebed en het geven van 
giften kunnen we ook tastbaar bijdragen door voedsel af te geven bij 

onze kerk. De eerste dozen en tassen zijn al 
ingeleverd. Doe mee, uw bijdrage helpt!  
Zondag 6 maart is de eerste zondag in de 40 
dagentijd. Iedereen is welkom zonder aanmelden 
en de gemeente zingt weer alle liederen. De ruimte 
links bij het orgel is ingericht op 1,5 meter. In het 
overige deel van de kerkzaal is de afstandsregel 

vervallen. Blijf voorzichtig en de basisregels blijven gehandhaafd. ** 
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 

 
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 

 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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als achtergrond bij de gesprekken. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda.  
 
Pastoraal bericht 
Loes Jochem is geopereerd. Haar rug is helemaal rechtgezet, een 
ingrijpende operatie met goede resultaten. Het enige is nog afwachten 
hoe goed het gaat met haar voet, die kan ze nu moeilijk aansturen. Ze 
weten niet of dat komt door beschadiging of dat het gewoon nog moet 
herstellen. Ze verblijft voor revalidatie in het Zonnehuis in Doorn.  
 
 

Hulpactie diaconie voor burgers in Oekraïne 
Iedereen is begaan met het lot van de bewoners van Oekraïne die in een 
oorlog terecht zijn gekomen. Overal in Nederland worden acties 
gehouden om de burgers hulp te geven. Als Centrumkerk doen we mee 
aan een actie van de stichting Mehoro uit Meerkerk die voedsel gaat 
brengen naar de grens van Oekraïne, mogelijk heeft u al producten 
gebracht. 
Maar ook als diakonie zelf ondersteunen we de bevolking van 
Oekraïne met een financiële bijdrage. We geven uit de diaconale kas 
direct € 500,-- aan de samenwerkende hulporganisaties en roepen u als 
gemeenteleden op om via de diaconie ook een gift te doen. Die zullen 
we dan als diaconie verdubbelen! De eerste gift staat dus voor € 250,-- 
aan bijdrage, alles wat meer binnenkomt zullen we dus ook extra 
verdubbelen. Belangrijk: wilt u bij uw overschrijving s.v.p. vermelden dat 
het voor de Oekraïne-acties is. Dit is een extra actie omdat in ons 
gewone collecterooster op dit moment de 40 dagentijd collectes staan. 
Veel dank namens de diakenen, Erik Kappetijn - voorzitter 
 
 

Coördinator oppasdienst gezocht: 
Beste gemeenteleden, 
Binnenkort pakken we het ritme van de oppasdienst weer op. De oppas 
is op zondagochtend voor de allerkleinsten (0-4 jaar) en wordt vaak 
bemand door jongeren in onze gemeente. We zoeken iemand die 
hiervoor het rooster wil maken en indien nodig nieuwe oppassers zoekt. 
Het rooster wordt voor een paar maanden vooruit gemaakt via email. 
Ben jij punctueel en wil je deze (kleine) taak op je nemen? Dan horen ik 
het graag! Groet, ds. Marjolein Cevaal. 
(Meer informatie is bij Henriëtte Booij verkrijgbaar: 06 28742457)  
 
 
 

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 

 
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 maart 
Diaconie Zending Rwanda 
+ Kerk 
 

13 maart 
Binnenlands Diaconaat + 
Kerk 
 
Kerkdiensten  
 

6 maart 
Ds. Marjolein Cevaal 
 

13 maart ds. Rineke van 
Ginkel, Vreeland 
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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 
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 
 
 

Vrijwilligers gezocht  
Voor het schoonmaken van de Kerk en de Serre zoeken wij vrijwilligers 
die onze koster Coen Helsdingen willen ondersteunen. Door het 
intensieve gebruik van onze ruimtes is het noodzakelijk om ze regelmatig 
te reinigen. Voor deze taak zoeken we vrijwilligers die we kunnen 
inroosteren om bij toerbeurt gedurende 1 à 2 uur te helpen met het 
reinigen van de Centrumkerk. Indien u hier voor voelt verzoek ik u 
contact op te nemen met Mar Scheffelaar, kerkrentmeester Gebouwen. 
Telefoon 0621854315. Het College van kerkrentmeesters. 
 
 

Actie kerkbalans 2022 
Geachte Gemeenteleden, 
De actie kerkbalans 2022 is enige weken geleden afgesloten. Het is 
daarom nu mogelijk een tussenstand van de binnengekomen 
toezeggingen te geven. Er druppelen nog steeds toezeggingen binnen. 
We zijn erg dankbaar voor de vele toezeggingen, maar het totaalbedrag 
tot nu toe blijft achter bij de toezeggingen zoals in 2021 zijn gedaan. Ook 
wordt het bedrag dat in de begroting voor 2022 is opgenomen niet 
bereikt. 
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De stand van de toezeggingen per 21 februari 2022 voor de Centrumkerk 
is €128.500. In de begroting voor 2022 is voor de Centrumkerk echter 
€154.800 opgenomen. Na februari komen er vaak nog toezeggingen en 
bedragen binnen. Hierop is nu ook onze hoop gevestigd zodat het bedrag 
zoals opgenomen in de begroting alsnog gehaald wordt! Een extra 
toezegging of bijdrage wordt daarom zeer gewaardeerd. Nogmaals, het 
bedrag per 21 februari is €128.500 aan ontvangen toezeggingen. In de 
begroting voor 2022 is €154.800 opgenomen. We hopen het verschil 
tussen deze twee bedragen nog te ontvangen. 
Voor vragen over de actie Kerkbalans of over de financiële situatie van 
de Centrumkerk kunt u zich tot mij richten. 
Vriendelijke groet    Jan Homan, Voorzitter college van Kerkrentmeesters 
 
 
 

‘’Geef vrede, Heer, geef vrede. . .’’ 
Bij de verschrikkelijke beelden uit de 
Oekraïne kwamen deze woorden bij 
mij naar boven. Ze zijn afkomstig uit 
lied 1010 uit ons Liedboek. De tekst 
is van Jan Nooter (1922-97) en het 
wordt gezongen op een oude 
melodie (‘Ik wil mij gaan 
vertroosten’). Het is een kyrie, een 
schreeuw tot God vanwege het maar 

niet aflatende geweld en onrecht op aarde. Ook al stamt het uit de jaren 
zestig van de vorige eeuw, het lijkt wel gemaakt voor wat er deze dagen 
voor onze ogen gebeurt. Inderdaad in de Oekraïne wint de sterkste het 
pleit, de leugen van Poetin triomfeert, ontluistert elke waarde. ‘Er wordt 
zoveel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister, ons 
geloof in vrede zo klein’. Op het moment dat ik dit schrijf (25 februari) is 
de oorlog nog maar twee dagen oud, maar als u dit leest zijn we een 
week verder. Wie weet gebeurt er een wonder maar ik vrees dat het 
aantal slachtoffers dan in de duizenden zal lopen. Een kyrie is niet alleen 
maar een schreeuw, het is tegelijk ook een uiting van vertrouwen. Het 
geloof dat God het verschil kan maken. In couplet 3 gaat het over Jezus 
zijn plaatsvervangend lijden en strijd dat voor ons de deur opent naar 
een leven bevrijd van angst en pijn. Ja, zo gaat de dichter verder, het 
geeft ons blijdschap en stelt ons in staat om vredestichters te zijn. Jan 
Nooter eindigt zijn lied met de woorden ‘Uw vrede wint de strijd!’ Vrome 
woorden, een doekje voor het bloeden? Dat zou kunnen, maar leeft het 
geloof niet van het in onze ogen onmogelijke? Geloven tegen de klippen 
op? 
Ds. Harold Oechies 
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Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde,  
o red ons, sterke Heer. 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden,  
de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen! 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn.  
 
Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt.  
Maak ons een levend teken:  
uw vrede wint de strijd! 
 

 


