
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 12 mei 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Met dit mooie weer is het heerlijk om na de dienst koffie te drinken voor 
de kerk en elkaar te spreken. Door de week zijn er volop activiteiten. De 
serre leeft, ook door alle kleding, speelgoed en andere spullen die langs 
de wanden staan en op de tafels liggen. Inmiddels liggen er twee 
kinderbijbels en het NT in het Oekraïens. Onder het kopje 
“Vluchtelingenhulp” leest u dat het goed gaat met de opvang. 
Vluchtelingen en vrijwilligers zijn enthousiast over de ontmoetingen op 
dinsdag en vrijdag en de gesprekken aan de kraam op zaterdag. Aan 
kleding is even voldoende, we verzamelen op dit moment graag lang 
houdbare levensmiddelen, luiers, paracetamol e.d. in. Loop even langs 
de kraam en lees de volledige lijst met spullen waar behoefte aan is.  
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 

 
Vluchtelingenhulp 
Op de dinsdagen en vrijdagen is de serre 
gevuld met Oekraïners, vooral vrouwen 
en kinderen, maar soms ook een man. Uit 
de reacties weten we dat ze het fijn 
vinden om een plek te hebben waar ze 
met elkaar in contact kunnen komen en 
dankbaar zijn voor de kleding en 
speelgoed dat ze krijgen. Een aantal 
Oekraïense vrouwen helpt nu mee met 
het sorteren van de kleding, ze willen 
graag wat doen en dinsdagochtend zaten 
ze al om 10 uur op het bankje voor de kerk, klaar om te beginnen. 
Een Oekraïense gaat starten met Engelse les voor haar landgenoten. 
 
 

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! 

 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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Herinnering Aktie kerkbalans 2022. 
Geachte Gemeenteleden, 
U heeft allemaal een verzoek gehad in februari van dit jaar om voor uw 
Centrumkerk te geven. 
Een aantal leden hebben reeds een bijdrage toegezegd en zelfs al 
voldaan. 
Echter een groot aantal hebben nog geen toezegging gedaan. Hierdoor 
missen we nog circa € 50.000. 
Binnenkort ontvangen diegenen die nog niet hebben toegezegd een 
herinnering met het verzoek om alsnog een financiële bijdrage te doen. 
Wij verzoeken u het ingevulde toezeggingsformulier te retourneren! 
U geeft aan uw eigen kerk; het gebouw, de predikanten, de diensten etc. 
 

Namens uw kerk, hartelijk dank 
Jan Homan, voorzitter CvK 
 
 

Solidariteitskas 2022. 
In de derde week van juni ontvangt u een schrijven waarin u gevraagd 
wordt een bijdrage te doen aan de Solidariteitskas. 
De Solidariteitskas dient ertoe steun te verlenen aan gemeenten die 
financiële ondersteuning nodig hebben. Sommige gemeenten lopen 
tegen grenzen aan. 
Met uw bijdrage houdt u de onderlinge solidariteit met andere 
gemeenten in ere zodat ook deze gemeenten levendig en krachtig 
midden in de wereld kunnen staan. 
Mogen wij weer rekenen op uw solidariteit en bijdrage? 
 

College van kerkrentmeesters  
Jan Homan 
 
Afscheid 
Na afloop van de Preek van de Leek van Xavier Boot op 24 april hebben 
we afscheid genomen van ons commissielid Corja Kuiken. Zij heeft de 
Preek van de Leek hier in Bilthoven sinds 2018 helpen vormgeven en 
enthousiast meegedacht en gewerkt. Corja, hartelijk dank voor je inzet! 
De commissie Preek van de Leek: Laurien Scheffelaar, Astrid Veldhuis, Els 
Vriends en Harold Oechies  
 
 

Vakantie predikanten 
Ds. Marjolein Cevaal heeft vakantie tot en met maandag 16 mei. U kunt 
contact opnemen met ds. Harold Oechies voor pastorale gevallen. 
 
 

Seizoensgesprek 
Op woensdag 25 mei is er weer een seizoensgesprek om 10.30 uur in de 
serre. 
Ds. Harold Oechies 
 
 

 
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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Ter inspiratie: 
We hebben onze voortuin opnieuw laten aanleggen. Het zag er her en 
der kaal uit en de grond was erg verarmd. De tuinman was verbaasd dat 
hij zoveel oude wortels en stronken tegenkwam. Nu staat het er prachtig 
bij. We genieten met volle teugen. En besproeien maar even. We hopen 
dat er veel bloei zal komen! Op 4 mei bij de dodenherdenking van 
gemeente De Bilt werd er een lied gezongen van Huub Oosterhuis: 100 
bloemen mogen bloeien. Ik moest steeds maar aan dat lied denken 
afgelopen week als ik door de nieuwe voortuin liep.  

De titel verwijst naar de Chinese geschiedenis: het was de slogan van een 
overheidscampagne in 1956 met de bedoeling om mensen kritiek te 
laten uiten. Dit eindigde echter in een verschrikkelijke vervolging: men 
schat het aantal slachtoffers in de honderdduizenden of miljoenen. En 
het lied gaat over allerlei bloemen die mogen bloeien, zoals mensen 
ruimte moeten krijgen. Ook om kritisch te zijn! Vaak is kritiek toch juist 
ook betrokkenheid? Gaat er een verlangen achter schuil? 
Het lied wordt indringend als het in het slotcouplet gaat over "een mens, 
op brekebenen, als een lelie van het veld, met ogen tranend bijna blind 
van het zoeken naar een plek die water geeft. " Je ziet het voor je: een 
mens, zo prachtig gemaakt als de leliën waar Jezus over spreekt in 
Mattheüs 6. Maar bijna blind van de tranen, van het huilen, van het 
zoeken. Dan hoor je de verschrikking. Het peilloze verdriet. De enorme 
wond die een oorlog slaat. Ja, dan weet je weer waarom we altijd zeiden 
op 4 mei: "dit nooit weer!"  
Als je (terechte) kritiek krijgt komende week... denk dan even terug aan 
die bloemen. Laat de kritiek maar even komen. En wees dankbaar dat 
het gewoon mag klinken, zonder angst. Misschien kun je zelfs daarna 
bidden of je er sterker van mag worden.  
Ds. Marjolein Cevaal. 
            

Voor de tekst, zie: 
https://muzikum.eu/nl/stijn-van-der-loo/honderd-bloemen-songtekst 
 
  
 

Kerkdiensten  
 

• Centrumkerk 
 

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 
 

29 mei 19.30 uur 
Taizéviering 
 

5 juni 10.30 uur Pinksteren 
Oecumenische viering 
Jagtlust 
 
 
• Koperwiek 
 

19 mei  
Ds. G.J. van Beusekom 
 

26 mei 
Ds. H. Oechies 
 

2 juni 
Pastor A. Veldhuis 
 

9 juni 
Dhr. F. Werkman 
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 Collecterooster 
 

15 mei 
Binnenlands Diaconaat 
 

 

Het bedrag mag u zelf nog 
invullen. 
 

+ 
Kerk 

Het bedrag 
mag u zelf nog 
invullen. 
 
 

 

22 mei  
Missionair Werk 

 

Het bedrag 
mag u zelf nog 
invullen. 
 

 
 
 
Agenda 
 
 

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


