
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 31 maart 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Na een paar weken zon en heerlijke temperaturen werden we 
vanochtend wakker in een witte wereld. Terug naar winters weer was 
wel even schrikken…. 
Ik heb net zitten kijken naar de indrukwekkende toespraak van president 
Zelensky van Oekraïne over de verschrikkelijke oorlog in zijn land… Nog 
altijd is er veel nodig in- en buiten Oekraïne. Verderop in deze 
nieuwsbrief leest u over acties binnen onze kerkelijke gemeente om de 
gevluchte Oekraïners hier in De Bilt/Bilthoven te helpen….. 
Verder veel ander nieuws, op weg naar Pasen en meer, en dús een lange 
nieuwsbrief deze keer. 
Blijf voorzichtig en de basisregels blijven gehandhaafd. ** 
Hartelijke groet Paulien Homan 
 
De Centrumkerk wil vluchtelingen uit Oekraïne ondersteunen. 
Op dit moment worden door een aantal kerkenraadsleden en 
gemeenteleden verschillende hulpinitiatieven gericht op vluchtelingen in 
de gemeente De Bilt/Bilthoven uitgewerkt. 
We denken bijv. aan: het meedoen aan inzamelingsacties, het ter 
beschikkingstellen van ruimtes voor bijeenkomsten, het begeleiden van 
vluchtelingen indien nodig. 
Zodra de initiatieven uitgewerkt zijn zullen we u nader daarover 
informeren! In de bijeenkomst in de Centrumkerk van aanstaande 
zondagmiddag zullen we ook aandacht besteden aan de initiatieven. 
In de tussentijd wijzen we u op de informatie op de PGBilthoven site 
onder “Actie Oekraïne”. We zullen een beroep doen op vrijwilligers om 
de initiatieven te helpen realiseren. 
Er wordt door de Centrumkerk een mailadres 
geopend: Oekraine@pgbilthoven.nl waar u terecht kunt met uw vragen. 
 
We komen zo snel mogelijk bij u terug met informatie en de hulpvraag! 
De kerkenraad. 
 
 

 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,  

mailto:Oekraine@pgbilthoven.nl
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Actie Oekraïne Julianaschool 
De inzameling voor Oekraïne via school loopt tot 1 april. 
Tot die tijd kunnen gemeenteleden dus kleding inleveren onder het 
afdakje naast de hoofdingang. 
 
Record-opbrengst van de extra Oekraïne-collecte. 
Begin maart is, na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, in zowel de 
Centrumkerk als in De Ark een extra collecte gehouden voor hulp aan de 
vluchtelingen uit Oekraïne. Deze actie heeft een recordbedrag 
opgeleverd van €  7.645,50 van beide kerken samen.  
Als diakonie hadden we aangegeven het bedrag te verdubbelen. Hoewel 
de opbrengst hoger was dan verwacht, hebben we dat toch gedaan en 
heeft de diakonie een bedrag van €15.291 overgemaakt naar de 4 
Oekraïne-doelen: Giro 555, Kerk in Actie,  ZOA en Woord en Daad. Alle 
gevers onze hartelijke dank voor dit mooie resultaat!! 
Namens de diaconie; Erik Kappetijn, voorzitter. 
 
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. Van harte welkom! 
 
Mobiel kerkje 
Op zondag 3 april is iedereen welkom voor ontmoeting in de kerkzaal. 
Buiten zal dan ook het mobiele kerkje staan. We hebben deze afgelopen 
winter gebouwd, om zichtbaar aan de straat te zijn. Zo hopen we 
mensen even te prikkelen en nieuwsgierig te maken. Ook is het makkelijk 
te vervoeren, zodat het nog eens bij een evenement kan staan 
(Pinksterviering, Koningsdag, markt,...) Wie weet verlaagt het wel de 
drempel naar het kerkgebouw! Het kerkje is nog in ontwikkeling, en 
suggesties voor hoe het kerkje gebruikt wordt, zijn van harte welkom. 
Komt u even kijken? Reacties mogen in het gastenboek opgeschreven 
worden. Dit gastenboek ligt in het mobiele kerkje! Namens Wim Zaal, Ilja 
Soede, Joost Kieviet en Marjolein Cevaal.  
 
Concert Centrumkerk 9 april 
De weg naar Pasen loopt vanuit de sobere 40-dagentijd, via de Stille 
Week naar het feest van de opstanding bij Pasen. Het is een tijd vol 
gevoel, vol wisselende emoties.  
Graag nodigt de Commissie Inspireren u uit voor een pianoconcert van 
de Georgische pianiste  Ketevan Sharumashvili 
Datum : zaterdag 9 april in de Centrumkerk  
Tijd : aanvang 20:15 uur, zaal open 19:30 uur 

- Mondkapje blijft 
verstandig”. 
 
Kom niet als u twijfelt 
over uw gezondheid 
 
Website 
www.pgbilthoven.nl 

  
 
 
P 

 
Kerkelijk bureau 

030-228 28 66 
kerkelijkbureau@pgbilth
oven.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. 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgbilthoven.nl/
mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
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Entrée : € 10,- (contant of per pin) 
Kennismaken met Ketevan Sharumashvili en haar muzikale kwaliteiten 
via YouTube: 
Uitvoering “Schafe werden sicher weiden”  BWV 208 van J.S. Bach (komt 
ook op 9 april op het programma) en “ Blue danub” van J. Strauss 
 
Concert Centrumkerk 10 april 

 
 
Palmpasen 
Op zondagochtend 10 april vieren we Palmpasen. Kinderen van de 
kinderkerk en Julianaschool gaan om 10.30uur hun Palmpasenstok 
versieren. Als u uw kind wilt aanmelden, graag uiterlijk 3 april 
via domineecevaal@gmail.com. Uw kind moet zelf een stok meenemen 
(houten kruis van ca. 70cm hoog), omwikkeld met crêpepapier in twee 
kleuren (geel/groen/paars). Na het versieren lopen de kinderen achter 
de ezel aan naar de Centrumkerk. Daar sluiten we met elkaar de dienst 
af. Ouders mogen meehelpen versieren of de kerkdienst bijwonen. We 
hopen op een mooie ochtend! 
 
Paasproject stille week  
De commissie inspireren nodigt u uit voor de activiteiten van het 
Paasproject in de Stille Week. Van maandag 11 tot en met maandag 18 
april staat het Paaskruis buiten op het plein van de Centrumkerk. In de 
avonduren is het verlicht, net als het kruis dat op Witte Donderdag 
tijdens de Passion op tv te zien is.  
U kunt van donderdag tot en met zaterdag uw gebed of wens noteren op 
een wit hart en dat in een grote Paastak hangen. En er is tegelijkertijd 
gelegenheid om een kaarsje aan te steken en op het Paaskruis te 
plaatsen. Naar goed gebruik van de afgelopen jaren vieren we het leven, 
dat door de dood heen breekt, met het bevestigen van papieren 
narcissen aan het Paaskruis vanaf Paasmorgen. Om mensen in de 
gelegenheid te stellen een praatje te maken, misschien naar aanleiding 
van hun gebed of wens, zijn er donderdag tot en met 

 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten  
 
3 april 
Ds. Harold Oechies 
 
10 april Palmpasen 
Ds. Marjolein Cevaal 
 
 
 
Collecterooster 
 
3 april 
Moldavië (Kerk in actie) 
+ kerk 

 
Betaalverzoek van € 
2,50. Het bedrag is 
aanpasbaar.  
 
3 april 
Kerk 
 
 
 
 
 
 
10 april 
Jong Protestant Collecte 
(JOP) 

mailto:domineecevaal@gmail.com
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maandag gastvrouwen en gastheren aanwezig in de middaguren. Een 
aantal mensen heeft zich al gemeld, maar we zoeken nog helpende 
handen. Wilt u ook een middag ervaren met bijzondere gesprekken? 
Geef u dan op als gastvrouw/-heer voor ongeveer twee uurtjes, langer 
mag natuurlijk ook! Aanmelden via inspireren@pgbilthoven.nl  
Namens de commissie inspireren, Ellen Kieviet 
 
Voor ouders: 
Op zaterdag 16 april, Stille Zaterdag, is er in de Oosterlichtkerk in De Bilt 
een kinderpaaswake. We brengen deze maaltijd ook in de Centrumkerk 
onder de aandacht, omdat we in het jeugdwerk de samenwerking 
opzoeken. Er werd in de Centrumkerk vroeger een dergelijke maaltijd op 
Witte Donderdag gehouden maar na afnemende belangstelling is 
besloten dit niet meer te organiseren 
Je kunt met je kinderen komen eten om 18.00uur en tijdens het eten 
wordt er van alles verteld over de Paasdagen.De maaltijd duurt een ruim 
uur. Graag wel even opgeven van tevoren 
via astridhoogeweg@yahoo.com  of telnr 06-13453538.  
 
Doopdienst 
Op Paasmorgen wordt onze zoon Lucas gedoopt. We zien uit naar een 
feestelijke ochtenddienst! Marjolein en Christiaan Cevaal 
 
Oecumenische viering 
Op tweede Paasdag, 18 april a.s., is er een oecumenische viering in de 
Centrumkerk. 
Voorgangers zullen zijn pastor Astrid Veldhuis en ds. Gert Landman. 
De dienst begint om 10.30 uur. 
Allen van harte uitgenodigd. 
 
Jaarrekening 2021 van de Diakonie 
De jaarrekening over 2021 van het College van Diakenen is deze week 
goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. Er komt uit naar voren dat 
de collecteopbrengsten voor de diakonie in het afgelopen jaar fors zijn 
gestegen ten opzichte van 2020. Dus dat is goed nieuws. De opbrengsten 
via de bankrekening zijn per wijkgemeente door de betreffende 
diakenen periodiek verdeeld over de diverse bestemmingen. Ook de DV-
actie heeft meer opgeleverd dan in 2020. De jaarrekening ligt ter inzage, 
na telefonische afspraak, op het kerkelijk bureau van maandag 4 april tot 
donderdag 14 april.  
 
Seizoensgesprek 
De datum van het eerstvolgende seizoensgesprek is vrijdag 29 april.  
Het is van 10.30uur -12.00uur in de serre, en wordt geleid door  
ds. Harold Oechies. Van harte welkom! 
 
 

 
Betaalverzoek van € 
2,50. Het bedrag is 
aanpasbaar.  
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Collecteren met QR-code 
Beste gemeenteleden, in de kerkenraadsvergadering van december 2021 
werd de hoop uitgesproken dat we in 2022 weer met 
onbeperkte aantallen op zondag naar de kerk zouden 
kunnen. Daarbij werd ook de wens uitgesproken om 
de collecte weer een plaats in de viering te geven. Afgelopen maanden 
heeft een werkgroep van diakenen en kerkrentmeesters van De Ark en 
Centrumkerk gekeken hoe dat vormgegeven zou kunnen worden. Er is 
namelijk nogal wat veranderd de afgelopen twee jaar: in de kerkdienst 
werd het collectedoel benoemd en werd u verzocht geld over te maken 
via internetbankieren. Buiten de kerk nam het contactloos betalen toe, 
waardoor (nog) minder contant geld in de portemonnee is en hebben 
banken hun filialen in onze gemeente gesloten. Momenteel is het niet 
meer mogelijk muntgeld te storten in de gemeente, zoals de diakenen 
voorheen deden. Daarnaast hebben de banken de kosten daarvoor 
verhoogd. De werkgroep heeft daarom gekeken naar andere methoden 
dan inzamelen van contant geld. De keus is gevallen op het gebruik van 
QR-codes. Hoe gaat dat in z’n werk? 
QR-code 
De QR-code van de collecte kunt u vinden op de liturgie, in het 
gemeentenieuws en geprojecteerd met de beamer. De QR code voor de 
collectes van College van Kerkrentmeesters is helaas nog niet 
voorhanden en dus verzoeken wij u voor deze collectes 
internetbankieren nog te gebruiken. 
Het collectedoel wordt genoemd tijdens de mededelingen. Na de zegen 
wordt de QR-code geprojecteerd met de beamer. 
Meestal is het richten van uw camera van uw smartphone op de QR-
code genoeg en anders kunt u een app installeren die QR-codes leest. 

 
Wilt u het liever op een rustig moment eerst uitproberen? Dat kunt u 
thuis doen, gebruikmakend van de QR-code in het gemeentenieuws. 
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Op 3 april starten we met de QR-codes. De eerste weken zal er steeds 
iemand aanwezig zijn die u ermee kan helpen. 
*Heeft u geen smartphone? Dan kunt u uw gaven blijven geven op de 
manier waarop u dat afgelopen jaren deed: thuis via internetbankieren. 
*Tot slot: de collectebonnen. Deze werden in het verleden vooral 
gekocht om bewijs voor belastingaftrek van giften te hebben. Met het 
internetbankieren zijn overzichten van giften inzichtelijk te maken voor 
de belasting. Daarom stopt de verkoop van collectebonnen. De 
collectebonnen die u nog thuis heeft kunt u komend jaar zeker nog 
gebruiken. Bij de uitgang van de kerk zullen op zondag mandjes staan 
waar u ze in kunt doen. Het collectedoel wordt daarbij aangegeven. 
Een andere manier is dat u ze in één keer inlevert bij het kerkelijk bureau 
en aangeeft voor welk doel u ze wilt doneren. 
Alles wat nieuw is of anders wordt moet wennen, dat beseffen we 
terdege. Gun u zelf de tijd daarvoor, stel uw vragen en schroom niet hulp 
te vragen als u daarbij gebaat bent!  
Met vriendelijke groet, namens werkgroep “collecteren in de toekomst”, 
Mariëtte Venema 
 
Kascontrolecommissie-lid gezocht 
Heeft u interesse in de financiën van de gemeente en enige financiële 
expertise? Jaarlijks worden de financiën van onze gemeente 
gecontroleerd door twee leden van onze gemeente. Wij zoeken nog 
iemand die dat dit jaar zou willen doen. Als u geïnteresseerd bent, neem 
dan contact op met Arjan Soede (arjan.soede@live.nl). 
 
Pelgrimsreis Ierland mei 2022 
Voor wie nog wil overwegen mee te gaan: de reisdata zijn 23 t/m 30 mei 
2022, in de week van Hemelvaart. Meer informatie: 
https://www.beter-uit.nl/ierland/ierland-themareis-voor-moderne-
pelgrims Of bellen of mailen met: 
Truus Kreeft 06 20324601  truus.kreeft@hetnet.nl   
Gert Landman 06 30308712 gmlandman@gmail.com 
 
Op zaterdag 18 juni…., is er een wijkbijeenkomst voor iedereen die in 
West 3 woont. Dat is het gebied tussen de Soestdijkseweg Zuid en De 
Leyen. U bent van harte welkom bij de Fam. van Beelen, Anne Franklaan 
48, om 16.00uur. Schrijf de datum alvast in uw agenda! We eten ook 
soep en een broodje, en rond 18.00uur sluiten we af. Graag tot dan! Ria 
Foeken (wijkouderling), Thea Zwagerman, Erik Kappetein, Patrick en 
Connie van Beelen en ds Marjolein Cevaal. 
 
In memoriam Carolien van der Plas- De Buck: 
Op 14 maart 2022 overleed plotseling Carolien van der Plas-De Buck, in 
het Diakonessenhuis in Utrecht. Haar man Huib van der Plas is 
gemeentelid van de Centrumkerk, en was een ruime week daarvoor 
opgenomen in het Diakonessenhuis vanwege een infectie. Carolien had 

mailto:arjan.soede@live.nl
https://www.beter-uit.nl/ierland/ierland-themareis-voor-moderne-pelgrims
https://www.beter-uit.nl/ierland/ierland-themareis-voor-moderne-pelgrims
mailto:truus.kreeft@hetnet.nl
mailto:gmlandman@gmail.com
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al langer hartklachten. Vanwege benauwdheid kwam de ambulance en 
haar zoon Jan stond erop dat zij naar het Diak gebracht werd. Een 
gouden greep, zeiden we achteraf. Daardoor heeft Huib nog afscheid 
kunnen nemen van haar. Hij lag naast haar toen ze overleed. Carolien 
leerde Huib kennen tijdens een overtocht naar Terschelling: ze zaten 
"toevallig" op dezelfde boot en zagen een vlinder op de reling. Ze 
raakten in gesprek en zijn sindsdien samen geweest. Allebei hadden zij 
een eerder huwelijk gehad; Carolien had met haar eerste man twee 
zoons gekregen. Zoon Coen overleed in zijn 20'er jaren bij een ongeluk 
met zijn motor. Met Huib was de zon weer gaan schijnen in haar leven: 
ze hadden de liefde gevonden. Huib vaarde en Carolien ging regelmatig 
mee. Na het pensioen verbleven ze ieder jaar een tijdje in Portugal, waar 
ze een appartement huurden. Daar genoten van de zee, het strand en 
het buitenleven. Als Carolien terug was in Nederland keek ze uit naar de 
lente: haar tuin begon dan volop te ontluiken. Er stond van alles in: 
reuzezonnebloemen, frambozen, bessen, bloemen. Haar liefde voor de 
natuur en voor het gezin zullen de Huib, Jan en de dochters van Huib nog 
lang bijblijven. En ook haar kracht: ze was een sterke vrouw. Met 
woorden uit spreuken 31 en Psalm 91 hebben we haar herdacht. Tijdens 
de afscheidsdienst klonk er muziek van een scheepje onder Jezus' hoede. 
"We hebben 't veilig strand voor 't oog". Met die belofte mochten we 
afscheid nemen van deze sterke vrouw.  Carolien is begraven op de 
natuurbegraafplaats van Den en Rust. We wensen Huib, Jan, Nelleke, 
Kristine en verdere familie Gods kracht toe om het verlies te dragen. 
ds Marjolein Cevaal-Erbrink.  
 

In memoriam Wil Meijer  

Op 17 maart 2022 overleed ons gemeentelid Wil Meijer op de leeftijd 

van 87 jaar. Ik ontmoette haar in 2018 toen ze samen met haar man 

Koos vanuit Zeewolde op de Bosuil kwam wonen. Een nuchtere vrouw, 

was mijn indruk. Ze hadden vier zoons waarvan de oudste enige jaren 

geleden overleden was. Rond Koos zijn ziekbed en sterven leerde ik Wil 

beter kennen. Ze was erg verdrietig, teken van haar liefde voor haar 

man. Bidden gaf haar steun in die moeilijke tijd. Tegelijk had ze allerlei 

vragen, ook aan God: Waarom moest haar man sterven en haar broers 

aan kanker? Vragen waarop geen direct antwoord kwam, maar die er 

wel mochten zijn. Later bezocht ik haar in het Leendert Meeshuis, waar 

ze door haar voortschrijdende ziekteproces moest worden opgenomen. 

Ze voelde zich daar wel eens alleen, al deden haar kinderen en de 

verpleging hun best het haar naar de zin te maken. Bidden deed haar ook 

daar goed en gaf haar rust en aanvaarding. Veel steun had ze aan 

pastoraal medewerker Tjitske Maarsingh, die haar trouw bezocht. Na Wil 

haar dood typeerden de kinderen hun moeder als een zorgzame, 

bescheiden en gelovige vrouw. Sportief en gek op de natuur. Geen 

knuffelmoeder, haar liefde uitte ze meer in daden. Daarbij cijferde ze 
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zichzelf wel eens teveel weg, vond een van de kinderen. 'Niet zeuren 

maar doorpakken', was een van haar gevleugelde uitspraken, net als 

'Maak je niet druk want daarmee maak het erger dan het is'.  Haar 

diepere gevoelens hield ze liever voor zichzelf. Ze wilde haar kinderen er 

niet mee belasten, zo klonk het als verklaring. In de afscheidsdienst op 

17 maart in Den en Rust werden herinneringen opgehaald. We lazen uit 

Psalm 139 over God die ons kent en doorgrondt. Niet als een 

politieagent die precies bijhoudt wat je allemaal fout doet en je daarvoor 

ter verantwoording roept. Nee, zo heeft de psalmschrijver God niet leren 

kennen. Hij spreekt over een God, die liefdevol zijn hand op je schouder 

legt. Een veelzeggend en intiem gebaar: 'ik ken je, ik weet wat er in je is 

omgegaan. Ik heb weet van je vreugde en verdriet, je tranen en je geluk. 

Bij mij kun je je geborgen en veilig voelen'. Aan die God, die haar, die ons 

kent, hebben we Wil toevertrouwd. Dat haar gedachtenis tot zegen mag 

zijn, dat wensen we in het bijzonder haar kinderen en kleinkinderen toe.  

Ds. Harold Oechies 

 

 Vrijdag visdag 

Toen ik in Roemenië op jongerenuitwisseling was, verbleven we in 
gastgezinnen. Daar ontdekte ik de oude traditie om iedere vrijdag vis te 
eten. Vis op vrijdag, waarom? Vis werd gezien als eten dat je op 
vastendagen mocht eten. Vis werd namelijk gezien als geen echt vlees. 
Tijdens middeleeuwse vastendagen werd er dan ook vaak vis gegeten 
(en Han Wilmink schrijft dat er in sommige streken wel 200 vastendagen 
per jaar waren! Men at op onregelmatige tijden zeer grote hoeveelheden 
zwaar voedsel, en daarom was matiging nodig.) En Goede Vrijdag was 
zo’n vastendag, omdat je zo terugdacht aan de kruisiging. Bovendien 
stond het water in Jezus’ dagen symbool voor dood en ondergang. Water 
was gevaarlijk; wie weet wat daar allemaal rond huist. De zee staat voor 
de macht van de dood. En Jezus heeft die doodsmachten verslagen! 
Bovendien hebben christenen al vroeg het vis-symbool als belijdenis 
gebruikt: de letters van het Griekse ICHTHUS (betekent vis) vormen 
samen de beginletters van de Griekse belijdenis Iesous Christos Theou 
‘Uios Sotèr (= Jezus Christus Zoon van God Redder). In hetzelfde boek 
van Han Wilmink (kookdominee), lees ik een recept voor vispakketjes 
van filodeeg op Stille Zaterdag. Een prachtig receptidee voor deze Pasen: 
de Vis Jezus Christus is nog verborgen maar zal aan het licht komen! 
Heeft u een lekker recept heeft voor vispakketjes? Ik houd me 
aanbevolen! 
(Bron: Han Wilmink, Koken met Passie, p.125 vv) 
 


