
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 14 april 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
In ons beleidsplan hebben we staan dat we als Centrumkerk zichtbaar 
willen zijn in de gemeente. Met alle activiteiten die nu lopen voldoen we 
daar goed aan. We hadden een goedbezochte ontmoetingsmiddag op 3 
april. De kerkzaal was ingericht met gezellige zitjes, er was life muziek, 
lekkere hapjes en drankjes. Het was goed om elkaar zo weer eens in alle 
rust te kunnen spreken. In het weekend van 9 en 10 april waren er 2 
mooie concerten en op zondagmorgen een feestelijke Palmpasen dienst. 
Voor de kerk staat deze week het kruis, het is ’s avonds verlicht. En ook 
deze stille week is er elke avond een dienst. Zo gaan we op weg naar 
Pasen. Ik wens u gezegende paasdagen!  
Blijf voorzichtig en de basisregels blijven gehandhaafd. ** 
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
 

Palmpasen 
 
100 kinderen komen 
aan het einde van 
de dienst de kerk 
binnen met 
Palmpasen-stokken. 
De ezel voorop. 
Hosanna! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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Even Centraal 
Het nieuwe magazine is uit met een nieuwe 
naam. In het vorige magazine vroegen wij om een 
naam te verzinnen voor dit magazine dat 3x per 
jaar uitkomt. 
 

Ar Loeff is de winnaar geworden met “Even 
Centraal” De communicatiecommissie vindt dit 
een passende naam. Het verwijst naar de 
Centrumkerk en hoe wij centraal willen staan in 
de gemeenschap en in Bilthoven. Ar heeft 
inmiddels een lekkere fles wijn ontvangen als 
dank. 

 

Door een storing bij de drukker is het blad enkele dagen later 
uitgekomen dan gepland was. Dit betekende dat de pastoraal 
medewerkers en lopers hun agenda moesten aanpassen om het toch 
nog op tijd bij iedereen langs te brengen. Excuses voor de vertraging en 
dank voor alle medewerking. 
 
Rechter kolom 
Op veler verzoek is de rechter kolom uitgebreid. 
Voortaan staan de diensten en collectes van de komende maand erin. 
Ook zijn de diensten van de Koperwiek opgenomen en is onder het kopje 
agenda te zien wat er de komende tijd staat te gebeuren. Dit vervangt 
niet de website, want daar staat nog veel meer informatie. 
 
Seizoensgesprek 
De datum van het eerstvolgende seizoensgesprek is vrijdag 29 april.  
Het is van 10.30 uur -12.00 uur in de serre, en wordt geleid door  
ds. Harold Oechies. Van harte welkom! 
 

Paaskruis 
De komende dagen staat een Paaskruis voor de kerk, ook het mobiele 
kerkje staat voor aan de weg. Loop even langs 
en schrijf een wens op of steek een kaarsje 
aan. De wensen worden meegenomen in de 
gebeden met Pasen. Op 1e en 2e Paasdag mag 
iedereen een narcis steken in het gaaskruis als 
uiting van de opstanding van Jezus en nieuw 
leven en bloei. 
 
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. 
 

 
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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Pastorale berichten 
Mevr. Els Soede (Jan Gossaertlaan 21) mocht na een ziekenhuisopname 
weer thuiskomen. Ze heeft last gehad van wegvallen en haar linkerkant 
kon ze niet meer aansturen. Ze moet nog herstellen maar gelukkig gaat 
ze al heel goed vooruit.  
 

Mevr. Loes Jochem (Van Heukelomlaan 182) is na een grote operatie en 
revalidatie ook weer thuis. Haar rug is rechtgezet en dat scheelt heel erg 
veel. Het lopen gaat helaas nog niet zoals ze hoopt. 
 
In memoriam Huib van der Plas 
Op woensdag 6 april overleed ons gemeentelid Huib van der Plas, op de 
leeftijd van 87 jaar. Sinds een ruime maand was hij al ziek, een 
infectie en bacterie verzwakten hem. Hij heeft de kracht gehad om wel 
de begrafenis van zijn vrouw Carolien bij te wonen op 23 maart. Daarna 
werd hij weer opgenomen en later naar het hospice in Nunspeet 
gebracht. Huib was geboren in Katwijk en heeft altijd van de zee 
gehouden. Varen zat hem in het bloed. Zijn dienstplicht vervult hij bij de 
marine. Met zijn eerste vrouw krijgt hij twee dochters: Nelleke en 
Kristine. Later trouwt hij met Carolien, met wie hij zeer gelukkig was. Hij 
leert haar kennen tijdens een overtocht naar Terschelling. Huib blijft 
varen, langs de Belgische kust, de Rijn maar ook wereldwijd. Hij doet 
peilingswerk bij baggerwerkzaamheden en wordt stuurman en navigator 
bij Van Oord in Europa. Met Carolien koopt hij een motorboot en ze 
varen na zijn pensioen vaak. De laatste 10 jaar verblijven ze in de winter 
vaak in Portugal. De Nederlandse kerkdiensten daar raken hem en daar 
heeft hij veel steun aan. De liederen van vroeger en de open manier van 
vieren spreken hem aan. Zijn lievelingsliedjes ‘Ik zie een poort wijd open 
staan’ en ‘Scheepke onder Jezus’ hoede’ verbinden zijn zeeleven 
met zijn geloof. Hij beleefde het geloof als grote bron van vertrouwen. 
En de veilige haven van God waar hij zijn levensbootje mocht aanleggen, 
bood hem veel rust. We hebben afscheid genomen van Huib met 
woorden uit 
Psalm 23, over het geloofsvertrouwen, en uit Marcus 4, over de storm op 
het meer. Jezus’ macht strekt zich uit over de grens van de dood heen! 
Bij Hem ben je veilig. In dat vertrouwen is hij begraven op de 
natuurbegraafplaats in Bilthoven, naast zijn geliefde vrouw Carolien. 
 
Vluchtelingenhulp 
De serre van de Centrumkerk staat vanaf volgende week iedere dinsdag 
en vrijdag open om Oekraïense vluchtelingen 
een plaats te bieden om elkaar te ontmoeten. 
Bij de Julianaschool en ook bij ons is al veel 
kleding ingezameld. Deze kleding ligt keurig 
op stapeltjes in kasten en hangt aan 
kledingrekken. De Oekraïners mogen passen 
en wat zij nodig hebben meenemen. Er zijn 
altijd 2 mensen aanwezig om een luisterend oor te bieden en te 

Kerkdiensten  
 

• Centrumkerk 
 

15 april 19.00 uur 
Goede Vrijdag 
Ds. Marjolein Cevaal en  
Ds. Harold Oechies 
 

16 april 22.00 uur 
Stille zaterdag 
17 april Pasen 
Ds. Harold Oechies 
 

17 April 10.30 uur 
1e Paasdag 
Ds. Marjolein Cevaal en  
Ds. Harold Oechies 
 

18 april 10.30 uur 
2e Paasdag 
Oecumenische viering 
Ds. Gert Landman en 
pastor Astrid Veldhuis 
 

24 april 10.30 uur 
Ds. Harold Oechies 
 

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 
 
• Koperwiek 
18 april 10.30 uur 
2e Paasdag 
Ds. M. Oskam 
 

21 april 
Dhr. F. Werkman 
 

28 april  
Ds. M. Oskam 
 

5 mei 
Pastor A. Veldhuis 
 

12 mei  
Dhr. F. Werkman 
 

19 mei  
Ds. G.J. van Beusekom 
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ondersteunen. Er wordt wel gevraagd om hoeveel mensen het gaat. Dat 
weten we niet, doch we hebben gemeend dat we als kerkelijke 
gemeente dit moeten aanbieden om ons steentje bij te dragen. Deze 
week worden flyers gehangen in de winkels en zoeken we andere 
communicatiemogelijkheden om te laten weten dat zij welkom zijn. 
 
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! 
• Donderdagochtend 21 april om 10.00 uur in de Kopertuin, 

Sperwerlaan. Opgave bij Gre van der Werf, tel. 030-228 22 12, 
mailadres: gre@werfinsecten.nl 

• Donderdagavond 21 april om 20.00 uur op de Tortellaan 4. Opgave 
bij Sea Bijlsma, tel. 030-228 49 83, mailadres: i.bijlsma@online.nl 

• 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 
 
Pinksteren, ‘n lopend vuurtje! 
Op Pinksterzondag 5 juni vindt er weer een de Bilt brede oecumenische 
viering plaats voor het stadhuis. De Centrumkerk zal dan gesloten zijn. 
Zet de datum alvast in uw agenda! 
 
Tafelgesprekken 2022: een impressie 
Zo’n 50 gemeenteleden namen de afgelopen drie weken deel aan de 
tafelgesprekken in de serre van de Centrumkerk. Het aantal deelnemers 
is ongeveer gelijk aan dat van de vorige keer in 2019, een bemoedigend 
teken na twee jaar corona. Volgend jaar hopen we de gesprekken weer 
bij mensen thuis te laten plaatsvinden, want dat durfden we nu niet aan 
zo vlak na het versoepelen van de coronamaatregelen. Eerst werd er 
gegeten en daarna volgde er een gesprek over de teksten en de vragen 
die Marjolein en ik hadden aangeleverd. De meeste groepen hebben 
korte verslagjes gemaakt van hun gesprekken waaruit we een paar 
highlights graag aan u meegeven. ‘Wat is voor jou de kerntaak van de 
kerk? Het stimuleren van gemeente zijn, dus niet alleen op zondag maar 
ook door de week. Het gaat om het verbinden ook met mensen buiten 
de kerk. Daarbij denken we aan de actie voor Oekraïne en de week van 
de duurzaamheid. Wat helpt om als gemeente weer tot leven te komen? 
Meedoen, gewoon komen! Door corona was de band met de kerk 
minder. Als je nu gewoon komt, is dat ook weer hersteld. Tegelijk is voor 

Collecterooster 
 

17 april 
Wereldiacinaat Libanon 
(Kerk in actie) 

 
Betaalverzoek van € 2,50. 
Het bedrag is aanpasbaar.  
 
18 april 
Hulp Oekraïense 
vluchtelingen in De Bilt 

 
Betaalverzoek 
Het bedrag is aanpasbaar.  
Of rekeningnummer 
NL93INGB0000380817 
t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente 
Bilthoven 
 
24 april 
Zendingsproject ZWO 

 
Betaalverzoek van € 2,50. 
Het bedrag is aanpasbaar.  

+ 
Kerk 
Rekeningnummer CVK 
 
1 mei 
Collecte Jeugdwerk in 
eigen gemeente 
 
8 mei Noodhulp en werken 
aan vrede (Kerken in Actie) 

+ 
Kerk 
Rekeningnummer CVK 
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sommige oudere en onzekere mensen de stap om naar de kerk te komen 
nog groot. Hoe beleef je de Goede Week? Na de droefheid van de dood 
(Goede Vrijdag) volgt de vreugde van de opstanding (Pasen). Beiden 
horen onlosmakelijk bij elkaar. Bij Pasen denken we ook aan opstaan uit 
een moeilijke situatie en het leven weer oppakken. Dat komt naar voren 
in het lied ‘U zij de Glorie’, waarin het tweede vers gaat over vrede die 
indaalt waar geen hoop meer is. Dat hoop doet leven werd op een 
bijzondere manier bevestigd toen bij het verlaten van de kerk een 
regenboog aan de hemel verscheen. We hebben de gesprekken als heel 
zinvol ervaren. Je leert elkaar beter kennen door goed met elkaar van 
gedachten te wisselen. Veel dank voor het organiseren, de toegestuurde 
gespreksstof en de catering! Smaakt naar meer!’ 
Ds. Marjolein Cevaal en ds. Harold Oechies 
 
Preek van de Leek 24 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Dag gemeente, 
Wij zijn Ruben, Janien en Avner van Wingerden en sinds oktober 2020 
wonen wij op de Rogier van der Weydenlaan in Bilthoven. Hiervoor 
woonden we in Zeist. Mede door de 
pandemie hebben we nog wat langere 
tijd in onze ‘oude’ gemeente Bethel in 
Zeist gekerkt. Maar vanaf het begin was 
het onze wens ons aan te sluiten bij een 
gemeente in onze woonplaats. En dat 
gaan we nu doen. We willen ons graag bij 
de Centrumkerk aansluiten en kijken 
ernaar uit om samen met jullie het gemeente-zijn hier vorm te geven. 
Kort iets over ons. Ruben is bijbelwetenschapper en werkt aan een 
proefschrift op het gebied van het Nieuwe Testament. Daarnaast leest hij 

Agenda 
Woensdag 20 april 
20.00 uur in de serre 
Informatieavond voor 
vrijwilligers 
Vluchtelingenhulp 
 

Vrijdag 22 april  
19.00-20.00 uur 
Rock Solid  
 

Zondag 24 april  
10.30-11.30uur 
Jeugdkapel 
 

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 
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graag en speelt hij graag gezelschapsspellen. Janien is vooral bij Avner, 
werkt een paar uur per week mee aan een methode voor hoogbegaafde 
kinderen in het basisonderwijs en doet verschillende losse 
(vrijwilligers)dingen. Ze houdt o.a. van zingen, detectives, sociale 
contacten en ook van spellen spelen. Avner is ons zoontje van 3,5. Hij 
gaat twee ochtenden per week naar de peuteropvang, kletst veel, zingt, 
speelt, helpt, en ontdekt van alles. 
 

We hopen jullie als gemeenteleden gaandeweg te leren kennen. Dank 
voor het contact dat we al met verschillende mensen gehad hebben! En 
kom gerust naar ons toe om kennis te maken; dat waarderen we! 
Hartelijke groet, Ruben, Janien en Avner 
 
Ter inspiratie: Liefde sterker dan de dood? 

Op de foto ziet u een icoon uit Oekraïne. 
Wat hem bijzonder maakt is dat hij 
geschilderd is op de deksel van een 
munitiekist. Afkomstig uit het oosten van 
Oekraïne, waar al sinds 2014 gevochten 
wordt. Het is een afbeelding van Maria, 
de moeder Gods, in innige omhelzing met 
haar zoon. Het is een intiem plaatje, een 
indrukwekkende verbeelding van 
universele moederliefde. Jezus heeft zijn 
wang dicht tegen de wang van zijn 
moeder gedrukt en een arm om haar hals 
geslagen. Vol liefde en vertrouwen ziet hij 
naar haar op. Maria haar ogen kijken ons 
als toeschouwers aan. Het is alsof er 

bezorgdheid uit spreekt over de toekomst van haar kind, alsof ze zijn 
lijden en dood al voorziet. Daarmee staat Maria symbool voor alle 
moeders in Oekraïne en Rusland die zich deze dagen grote zorgen maken 
om hun zonen aan het front. Maria draagt in haar armen het 
Christuskind. Jezus die ons heeft laten zien dat God niet onbewogen is en 
ver weg maar mens is geworden tot in de uiterste consequentie van het 
kruis aan toe. Met Pasen vieren we dat Hij de dood heeft overwonnen en 
is opgestaan. Liefde bleek uiteindelijk sterker dan de machten van de 
dood. Heeft de schilder dat willen uitdrukken door juist Maria en haar 
kind af te beelden op een munitiekist? Is het zijn geloof dat de krachten 
van de liefde uiteindelijk sterker zullen zijn dan die van oorlog, haat en 
dood? Dat maakt onze icoon tot een hoopvol teken van Pasen in onze 
angstige en onzekere wereld.  
Ds. Harold Oechies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


