
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 17 maart 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Onze actie voor Oekraïne heeft veel opgeleverd. Met een grote 

aanhangwagen en 2 auto’s vol met lang 
houdbare levensmiddelen, luiers, babyvoeding 
en tandpasta zijn we vrijdagmiddag 3 maart 
naar Meerkerk gereden. Daar werd het 
dankbaar in ontvangst genomen en in een 
grote vrachtwagen gezet. Meerdere 
gemeentes in Utrecht hebben meegedaan aan 

deze actie. Uiteindelijk zijn 3 trailers vol afgereisd 
naar Satu Mare In Roemenië en veilig 
aangekomen bij het vluchtelingenkamp op de 
grens van Oekraïne.  Een nieuwe actie is gestart 
door de Julianaschool, hier wordt vooral kleding 
ingezameld. Ook deze actie loopt goed. Bedankt 
voor alle hulp van gevers en vrijwilligers. De kerkenraad beraadt zich wat 
we nog meer voor hulp kunnen aanbieden.  
Inmiddels start het “gewone kerkwerk” weer op. Het is goed om elkaar 
weer tegen te komen op zondag en door de week. 
Blijf voorzichtig en de basisregels blijven gehandhaafd. ** 
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
 
Avondmaal zondag 20 maart 
Dankzij de coronaversoepelingen kunnen we het avondmaal gelukkig 
weer op de oude en vertrouwde wijze vieren. Uit het oogpunt van 
veiligheid blijven we voorlopig wel werken met voor ieder een apart 
bekertje met wijn of druivensap. De stukjes brood liggen ruim uit elkaar 
op de schaal, zodat ze niet door anderen worden aangeraakt. U wordt 
uitgenodigd naar voren te komen om voorin de kerk brood en wijn te 
ontvangen van de predikant en diakenen. De lege bekertjes kunt u op 
een apart blad kwijt. Wilt u liever op uw plaats blijven zitten en het daar 
ontvangen, dan komen wij naar u toe. We hopen zo op een 

 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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verantwoorde manier de maaltijd van de Heer te kunnen vieren. 
Ds.Harold Oechies 
 
 

Pastoraat 
Rikje Brinkman (Diepenbrocklaan 17) heeft besloten geen 
levensverlengende operatie te ondergaan. De risico’s zijn te groot en de 
winst twijfelachtig. Ondertussen beleeft ze deze fase van haar leven heel 
intens. Ze kan genieten van het wonder van de lente. De natuur die 
uitbot en sneeuwklokjes en kersenbloesem die weer te zien zijn. Ze 
geniet van het zonnetje en de niet aflatende liefde van velen (op velerlei 
manieren getoond). We wensen haar samen met Jan en de kinderen het 
allerbeste.  
 

Mieke de Kogel is verhuisd van de Biltse Hof naar zorgcentrum 
Molenschot, Dalplein 2 in Soest. Ze hoopt op een tijdelijk verblijf daar en 
een terugkeer naar een zorgcentrum in de Bilt/Bilthoven.  
 

Ans van Dongen heeft de Pimpelmees verlaten en woont nu in 
zorgcentrum de Bremhorst (appartement 25.09). Haar oude huis werd te 
groot en haar mobiliteit ging achteruit. Ook wilde ze graag in de buurt 
van haar dochter Marion wonen. Toen er een woning vrijkwam in de 
Bremhorst was de keuze snel gemaakt. Het was wel even moeilijk om na 
zoveel jaar de Pimpelmees te verlaten, maar in de Bremhorst voelt ze 
zich nu al thuis. Wat daarbij helpt is dat ons gemeentelid Nel de Bruin bij 
haar op de gang woont.  
 

Ook verhuisd van een woning naar een appartement zijn Bram en Loes 
van Blooijs. Zij wonen nu aan de Sperwerlaan 47 in de Kopertuin. De 
dozen zijn nog niet allemaal uitgepakt, maar het begint al te wennen.  
Ds. Harold Oechies 
 
 

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.  
 
 

Van kerkblad naar gemeentenieuws 
Vorig jaar november is het laatste nummer van ons kerkblad 
uitgekomen. Dit tot verdriet van velen die het vertrouwde boekje 
missen. Al enige jaren is er gezocht naar een nieuwe redactie, maar 
zonder resultaat. Ondertussen nam het in de coronatijd verschijnende 
gemeentenieuws al vele taken van het kerkblad over. Als kerkenraad 

 
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 maart 
Werelddiaconaat 
(straatkinderen Indonesië) 
 

27 maart 
Missionair werk (PKN) 
 
Kerkdiensten  
 

20 maart 
Ds. Harold Oechies 
 

27 maart 
Ds. Harold Oechies 
 
27 maart 19.30 uur 
Taizé viering 
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hebben we besloten om alleen met het gemeentenieuws door te gaan. 
Zij zal de taken van het kerkblad overnemen. Op de laatste pastorale 
toerusting hebben we een inventarisatie gemaakt van wat er nog aan het 
gemeentenieuws moet worden toegevoegd om het kerkblad te 
vervangen. Pastorale berichten, in memoria, mutaties, de kerkdiensten 
van onze Centrumkerk maar ook die in de Koperwiek, Bremhorst en de 
Taizediensten. In principe wordt het gemeentenieuws via de mail 
verspreid zoals dat vaak ook al met het kerkblad gebeurde. Als u wilt 
kunt u een gedrukt exemplaar ontvangen. Geef dit even door aan uw 
pastoraal medewerker.   
Alle informatie over wat er in onze kerk gebeurt is ook te lezen op de 
website www.pgbilthoven.nl  
Drie maal per jaar (rond Pasen, Startzondag en Kerst) komt er ook een 
kerkmagazine uit, dat niet alleen naar gemeenteleden gaat maar ook 
verspreid wordt rondom de Centrumkerk. 
 
 

Help mee om de Bijbel wereldwijd beschikbaar 
te maken!  
Maakt u het mogelijk dat de Bijbel elke maand wordt uitgedeeld? Wordt 
dan lid van de Bijbel per Maand Club. Voor een bedrag vanaf 5 Euro per 
maand draagt u bij aan concrete bijbelprojecten wereldwijd. Denk aan 
bijbelverspreiding onder gezinnen in Honduras, in vluchtelingenkampen 
in Libanon of een vertaalproject in Sierra Leone. 
De Bijbel per Maand Club (BpMC) is ruim 45 jaar geleden opgericht door 
het Nederlands Bijbelgenootschap. Samen met de steun van duizenden 
andere clubleden geeft u elke maand opnieuw duizenden mensen 
toegang tot de Bijbel in hun eigen taal. In binnen- en buitenland. 
Iedere maand komt er een nieuw project van de maand beschikbaar op 
de website (https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbel-per-maand-club/). 
U kunt hiervan een maandelijkse update krijgen per e-mail. 
Help mee om de Bijbel uit te delen, word lid van de BpMC. 
NBG-vrijwilliger Centrumkerk, Mieneke van Oord 
 
 
Helpt u mee een kerkdienst voor te bereiden? 
Misschien heeft uw wel uw eigen gedachten en gevoelens bij een 
Bijbellezing in de kerk en miste u die in de overweging/preek? Of ging er 
een lied door u heen dat u graag gezongen zou hebben? Dan bent u van 
harte welkom op maandag 21 maart om 20.00 uur in de serre van de 
Centrumkerk. Ik wil dan samen met u de kerkdienst van 27 maart voor 
bereiden. De lezing voor die zondag is uit Johannes 15: 1-8 over Jezus als 
de ware wijnstok. Denkt u alvast ook eens na over passende liederen en 
gebeden. Mocht u deze keer niet kunnen dan krijgt u in mei en juni nog 
een keer de kans. Van harte welkom! 
Ds. Harold Oechies 
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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.  
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. 
Op 3 april starten we met de QR-codes. De eerste weken zal er steeds 
iemand aanwezig zijn die u ermee kan helpen. 
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Ik heb geen smartphone 
Heeft u geen smartphone? Dan kunt u uw gaven blijven geven op de 
manier waarop u dat afgelopen jaren deed: thuis via internetbankieren. 
 

Collectebonnen 
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 
 
 

 
Eindresultaat actie Diaconale Verantwoordelijkheid 2021 
In oktober en november 2021 hebben we als diaconie weer een beroep 
op u gedaan om extra bij te dragen voor de jaarlijkse actie Diaconale 
Verantwoordelijkheid. Deze actie is inmiddels afgesloten en er is een 
bedrag van € 7.800, -- ontvangen. Aan ieder van de beide geselecteerde 
doelen (christelijk onderwijs in Sierra Leone en Het Vakantiebureau van 
de Stichting Protestantse Vakantieweken voor ouderen) is inmiddels de 
helft van dit bedrag overgemaakt. Nogmaals aan alle gevers onze 
hartelijke dank! 
Namens de diaconie, Erik Kappetijn, voorzitter 
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Ter inspiratie: met een mond vol tanden?  
’Geloof zorgt alleen maar voor oorlog en ellende’, zo zei iemand mij 
laatst. Daarom had hij zich ook laten uitschrijven uit de kerk. ‘Kijk maar 

naar Noord-Ierland, IS en nu naar 
Rusland en de Oekraïne’. Met dat 
laatste heeft hij inderdaad een punt 
want het hoofd van de Russisch 
orthodoxe kerk steunt Poetin zijn 
oorlog. De russen vechten volgens 
patriarch Kyril tegen ‘de krachten van 
het kwaad’ in de Oekraïne, die er een 
westers georiënteerd land van willen 

maken. President Poetin beschouwt zichzelf als een trouw lid van de 
Russisch orthodoxe kerk en als verdediger van haar waarden. Op de foto 
ziet u hem bij de viering van de doop van Jezus met een kruisje om zijn 
nek. Hij heeft het gekregen van zijn zeer gelovige moeder en doet het 
naar eigen zeggen nooit af. Tsja, dan sta je als gelovige met een mond vol 
tanden. Want zijn geloof motiveert Poetin mede om een oorlog te 
beginnen. Wat kun je hier tegenin brengen? Wat mij helpt is de bijbel. 
Het is een boek dat machthebbers onder kritiek stelt. De profeten uit het 
eerste testament schromen niet om tegen hun eigen koning in te gaan. 
Jezus stelt de kerkleiders van zijn dagen kritische vragen. De 
kerkgeschiedenis zit dan ook vol met mensen die misstanden aan de 
kaak stellen binnen en buiten de kerk. Kloosterordes die zich afzetten 
tegen de rijkdom van de geestelijken. Vanuit de kerk kwam er verzet 
tegen de slavernij ook al werd die door veel kerkleden gesteund. 
Dominee Dietrich Bonhoeffer sprak zich openlijk uit tegen de Duitse kerk 
die met Hitler heulde. Engelse kerkleiders keerden zich tijdens de 
Tweede Wereldoorlog tegen het bombarderen van de Duitse 
burgerbevolking door hun eigen luchtmacht. Kerken stelden vragen bij 
de atoombewapening. Kritisch zijn, ook naar je eigen kant toe, dat hoort 
bij het geloof. Gelukkig zien we dat ook gebeuren binnen de Russisch 
orthodoxe kerk. 233 geestelijken ondertekenden een open brief tegen 
de oorlog in Oekraine. Daarmee riskeren ze hun leven en toch vinden ze 
op grond van hun diepste overtuiging dat ze niet mogen zwijgen. Dat 
geloof alleen maar voor oorlog en ellende zorgt is dus niet de hele 
waarheid. God zij dank, klinkt er dankzij die kritische bijbel ook altijd een 
tegen geluid en hoeft u niet met een mond vol tanden te staan.  
Ds.Harold Oechies 
 


