
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 28 april 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Zit u ook nog na te genieten van de paasmorgendienst? Na de mooie 
diensten in de stille week was het volop feest. Een volle kerk met 
gemeenteleden en gasten uit alle leeftijdsgroepen. Een dienst waarin 
opstanding en doop samen werden gevierd en waar we ook weer volop 
hebben kunnen zingen als cantorij, kamerkoor en gemeente. Buiten de 
kerk mocht iedereen een narcis steken in het houten kruis om het 
nieuwe leven te vieren. Het geeft hoop en nieuwe energie in een tijd die 
best onzeker is. Ook door de week zijn er volop activiteiten, fijn dat veel 
mensen de weg weer weten te vinden naar de Centrumkerk. De 
verbondenheid met elkaar is groot, dat merk ik ook in de aanpak 
“vluchtelingen Oekraïne” waar zowel mensen van onze kerkelijke 
gemeente als mensen van onze plaatselijke gemeente samen optrekken 
om er iets moois van te maken.  Zo willen we graag kerk zijn, 
laagdrempelig en midden in de samenleving. 
Hartelijke groet Wim de Kruijf 

 
 
 
Bianca bedankt! 

"Na bijna 20 jaar meegedraaid te hebben in de 
crèchedienst tijdens de zondagochtendvieringen heeft 
Bianca Baas aangegeven iets anders te willen gaan doen 
binnen de kerk. Wat precies is nu nog niet duidelijk, 
maar 20 jaar is een hele tijd. Dat verdient zeker een 
bloemetje, welke Bianca vrijdag 22 april mocht 
ontvangen. Heel veel dank Bianca voor al die jaren 
oppas. Er zullen heel wat ouders superblij met je zijn 
geweest!" 

 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 

Paasmorgen 
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Seizoensgesprek 
De datum van het eerstvolgende seizoensgesprek is vrijdag 29 april.  
Het is van 10.30 uur -12.00 uur in de kelder, en wordt geleid door  
ds. Harold Oechies. Van harte welkom! 
 

 
Vluchtelingenhulp 
Dinsdagochtend zijn de eerste Oekraïense 
vluchtelingen langs geweest in de serre. Met 4 
mensen is het een eerste begin. Men kan 
elkaar ontmoeten en kleding en speelgoed 
uitzoeken. Er zijn altijd 2 mensen aanwezig om 
een luisterend oor te bieden en te 
ondersteunen. Deze week zijn flyers 
opgehangen in winkels, scholen en 
gemeentehuis. In het gemeentehuis zijn op dit 
moment 2 vluchtelingen, volgende week 
worden er 10 verwacht. Overige vluchtelingen 
zitten bij gastgezinnen. Als u iemand kent die vluchtelingen in huis heeft 
laat dan weten dat wij er op dinsdag en vrijdag voor hen zijn. Op 
zaterdag staat de marktkraam aan de weg om kleding, luiers, 
paracetamol en lang houdbare voeding in te zamelen. 
 

 
 
Breien in de serre 
Voor de kinderen uit Oekraïne is er al wat speelgoed in de serre. 
Misschien zijn er ook volwassenen die graag iets willen doen… 
Breien, haken, borduren…. 
Hebt u nog garen, breinaalden, haaknaalden etc…? 
U kunt het inleveren in de Centrumkerk of zaterdags bij de kraam voor 
de kerk. 
(Wel graag genoeg garen waar je iets van kan maken…, bv. een sjaal..) 
 
 

Pinksteren, ‘n lopend vuurtje! 
Op Pinksterzondag 5 juni vindt er weer een de Bilt brede oecumenische 
viering plaats voor het gemeentehuis. De Centrumkerk zal dan gesloten 
zijn. Zet de datum alvast in uw agenda! 
 
 

 
 

 
Website 
www.pgbilthoven.nl 

  

 
 
 

 

Kerkelijk bureau 
030-228 28 66 

kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl 
 

 
Collectes  
 

 
 

of 
 

 
 

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. 
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Gelegenheidskoor Pinksteren: 
Op zondag 5 juni is de oecumenische Pinksterdienst, buiten bij het 
gemeentehuis Jagtlust (aan de Soestdijkseweg Zuid). Wilt u meezingen in 
het koor dat die ochtend zingt? Van harte welkom! Noten lezen is niet 
noodzakelijk, zangplezier staat voorop. We willen graag met een groot 
koor zingen onder leiding van Alice van Eldik en Gijsbert vd Linden. 
De repetitiedata: 
• Dinsdag 3 mei, 20.00 uur: OLV, Gregoriuslaan Bilthoven 
• Woensdag 11 mei, 20.00 uur: Centrumkerk, Julianalaan Bilthoven 
• Dinsdag 24 mei, 20.00 uur: Maartenskerk, Maartensdijk 

Generale repetitie met orkest: 
• Vrijdag 3 juni 19.45 uur (stipt) in de van Dijckschool (zij-ingang) 
 
 

Ontmoetingsbijeenkomsten Oost 2 en 3 
Gelukkig kunnen we elkaar als leden van Wijk Oost 2 en 3 dit jaar weer 
ontmoeten. Hieronder vindt u vier bijeenkomsten waarop u kunt 
intekenen. U vindt ze ook op een inlegvel in uw Paasmagazine. Graag 
even bellen of een mailtje sturen aan de gastvrouw als u wilt komen. U 
bent van harte welkom! 
• Dinsdagmiddag 10 mei om 14.00 uur op de Bosuillaan 251. Opgave 

bij Margriet de Jong, tel. 06-51460871, mailadres: 
mt.vandasselaar@gmail.com 

• Maandagavond 16 mei om 20.00 uur op de Waterhoenlaan 24. 
Opgave bij Tjitske Maarsingh, tel. 030-228 42 48, mailadres: vos-
maarsingh1@kpnplanet.nl 

Ineke Stienstra, Matty Vroom en Harold Oechies 
 
 

Vacature Ouderling Oost 1 en West 1: Dankbaar werk! 
Voor de wijk Bilthoven Noord zoeken we een ouderling. Heeft u er 
plezier in om een team van pastoraal medewerkers aan te sturen en zelf 
een aantal gemeenteleden te bezoeken, dan is dit uw kans! Het 
wijkteam vergadert drie maal per jaar en daarnaast bezoekt u ook 
tweemaal per jaar het overkoepelende pastorale overleg van onze 
kerkelijke gemeente. Naast uw werkzaamheden in de wijk bent u ook lid 
van de kerkenraad (zes vergaderingen per jaar) en heet u de gemeente 
welkom in de kerkdienst als ouderling van dienst.  
Meer informatie bij ds. Harold Oechies. 
 
 

Bijbelgespreksgroep 
Op woensdag 11 mei om 10.30 uur komt de bijbelgespreksgroep weer bij 
elkaar in de serre. We verdiepen ons dan in wat kunstenaars ons willen 
vertellen over Hemelvaart. Een ieder van harte welkom, ook als u voor 
de eerste keer komt! 
Ds. Harold Oechies 
 
 

Kerkdiensten  
 

• Centrumkerk 
 

1 mei 10.30 uur 
Ds. Paul Wansink 
(Dordrecht) 
 

8 mei 10.30 uur 
Ds. Marjolein Cevaal 
 

15 mei 10.30 uur 
Ds. Harold Oechies 
 

22 mei 10.30 uur 
Ds. Marjolein Cevaal 
 

26 mei 9.30 uur 
Ds. Harold Oechies 
 

29 mei 10.30 uur 
Ds. Harold Oechies 
 
 
 
• Koperwiek 
 

28 april  
Ds. M. Oskam 
 

5 mei 
Pastor A. Veldhuis 
 

12 mei  
Dhr. F. Werkman 
 

19 mei  
Ds. G.J. van Beusekom 
 
26 mei 
Ds. H. Oechies 
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Commissie Groene Kerk 
Wij bij de commissie Groene Kerk zijn druk bezig met allerlei initiatieven 
voor de kerk. Zo hebben we recentelijk een buurtbieb geïnstalleerd voor 
de kerk! U bent welkom om hier een keer naar te kijken en boeken te 
lenen of in te leveren. Verder zijn wij nu al aan het kijken welke 
activiteiten we met de open Monumentendag (10 september) en de 
Week van de Duurzaamheid (8 t/m 15 oktober) willen uitvoeren. Hierbij 
werken we samen met de commissie open Monumentendag en de 
gemeente! Houdt dus in ieder geval deze data vrij. 
Verder zijn we bezig met hoe we de energie in de kerk 
efficiënter kunnen gebruiken. Kleine ingrepen kunnen 
een groot verschil kunnen maken. We hebben 
inmiddels ook een emailadres waar u ons op kunt 
bereiken. Dit is groenekerk@pgbilthoven.nl.  
Met vriendelijke groet,  
Ruth Soede namens de commissie Groene Kerk 
 
 
 

NBG stelt Bijbels beschikbaar voor Oekraïners  
Het Oekraïens 
Bijbelgenootschap (OBG) 
doet wat in zijn vermogen ligt om landgenoten in 
nood te helpen. ‘De vraag naar Bijbels is enorm. 
Miljoenen landgenoten zijn op de vlucht en 
verkeren in wanhoop. We hebben dringend 
Bijbels nodig’, laat een woordvoerder van het 
OBG weten. Al vanaf de oorlogsdreiging 
in november deelde het OBG Bijbels, 
Bijbelgedeelten en kinderbijbels uit in onder meer 
kindertehuizen en aan militairen. Zodra de oorlog 
begon, kon het OBG de vraag niet meer aan.  
Bezoek aan Boetsja en Borondianka 
Vorige week bezocht een team van het OBG de 
bevrijde steden rondom Kiev, waaronder Boetsja, 
Hostomel, Irpin en Borodianka. ‘Dat was 

hartverscheurend’, aldus het OBG. ‘Mensen zitten zonder gas, water en 
elektriciteit en zijn dankbaar voor de hulp die ze krijgen. Als we zeggen 
dat we van een kerk zijn, vragen mensen om een 
Bijbel! Ze weten dat dit boek kan helpen.’    
Vorige week bezocht een team van het OBG de 
bevrijde steden rondom Kiev, waaronder Boetsja, 
Hostomel, Irpin en Borodianka. ‘Dat was 
hartverscheurend’, aldus het OBG. ‘Mensen 
zitten zonder gas, water en elektriciteit en zijn dankbaar voor de hulp die 
ze krijgen. Als we zeggen dat we van een kerk zijn, vragen mensen om 
een Bijbel! Ze weten dat dit boek kan helpen.’    
 
 

Collecterooster 
 

1 mei 
Collecte Jeugdwerk in 
eigen gemeente 
 

 

Het bedrag 
mag u zelf nog 
invullen. 
 

8 mei Noodhulp en werken 
aan vrede (Kerken in  
Actie) 
 

 
Het bedrag 
mag u zelf nog 
invullen. 
 
+ 

Kerk 
Het bedrag 
mag u zelf nog 
invullen. 
 

 
 
Agenda 
 

Donderdag 28 april 
20.00 uur in de serre: 
Antonie Ladan komt 
spreken over geloof en 
psychologie 
 

Vrijdag 29 april  
10.30 uur in de serre: 
seizoensgesprek 
 
 

Woensdag 4 mei 
19.45-20.00 uur 
Klokken luiden 
 

Zondag 5 juni:  
10.30uur Openlucht 
pinksterviering op het 
grasveld bij het 
gemeentehuis 
 
 
 
 
 

Een van de Bijbelverhalen voor 
kinderen die de 
Bijbelgenootschappen verspreiden.  
 

Jos en Ellen bij de 
buurtbieb die met 
hulp van hen tot stand 
is gebracht. 
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De Bijbel biedt perspectief  
Het Oekraïens Bijbelgenootschap is momenteel een verbindende schakel 
tussen de verschillende kerken, vrijwilligersgroepen en hulporganisaties. 
In het begin van de oorlog telde één ding, aldus de eerdergenoemde 
woordvoerder van het OBG: ‘Je zorgt voor je gezin en probeert dat in 
veiligheid te brengen. Daarna kwam iedereen in actie. Ik bewonder de 
moed van mijn collega’s die in het oosten en zuiden van Oekraïne 
werken.’ De behoefte aan opvang en troost, maar ook aan hoop en 
perspectief uit de Bijbel is enorm. Dat zal zo blijven ook nadat de oorlog 
voorbij is. Want: ‘Dan moeten mensen verwerken wat er allemaal 
gebeurd is.’  
 
 

Vakantie predikanten 
Ds. Harold Oechies heeft vakantie van 30 april t/m 7 mei, en ds. 
Marjolein Cevaal van 9 t/m 16 mei. Zij vervangen elkaar in deze weken 
dus mocht uw eigen wijkpredikant vrij zijn, neemt u dan gerust even 
contact op met de collega. 
 
 

Ter inspiratie: ik zal blijven geloven! 
Op het plaatje zien we een witte duif met een olijfblad in zijn snavel op 

de kleuren van 
Oekraïense vlag. 
De duif is een 
verwijzing naar 
het verhaal van 
de zondvloed uit 
de bijbel. Als 
Noach een duif 
uitstuurt uit de 
ark en hij 
terugkeert met 
een olijfblad in 
zijn snavel is dat 

het teken dat de aarde langzaam aan weer bewoonbaar wordt. Zo 
spreekt uit dit plaatje de hoop dat dit nu zo door oorlog verwoeste land 
ooit weer bewoonbaar zal worden. Het geloof dat de vredesduif ooit 
weer vrij zal kunnen vliegen over de gele korenvelden en door de blauwe 
hemel van dat geteisterde land.  De Franse priester Abbe Pierre (1912-
2007) schreef inspirerende woorden over dat geloof die ik u graag 
meegeef.  
Ds. Harold Oechies 
 

"Ik zal blijven geloven, zelfs als iedereen de hoop verliest. 
Ik zal blijven liefhebben, zelfs als anderen haat zaaien. 
Ik zal blijven bouwen, zelfs als anderen vernietigen. 
Ik zal over vrede blijven spreken, zelfs te midden van een oorlog. 
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Ik zal licht blijven verspreiden, zelfs te midden van de duisternis. 
Ik zal blijven zaaien, zelfs als anderen de oogst vertrappen. 
En ik zal blijven schreeuwen, zelfs als anderen zwijgen. 
En ik zal blijven proberen een glimlach te brengen op gezichten in 
tranen. 
En ik zal verlichting brengen, als we de pijn zien. 
En ik zal redenen tot vreugde bieden waar alleen maar verdriet is. 
Ik zal degene die besloot te stoppen, aanmoedigen om door te lopen... 
En ik zal mijn armen uitstrekken naar hen die zich uitgeput voelen". 
 

 
 

 


