
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 26 mei 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Deze week weer een lange nieuwsbrief. Volop met activiteiten die 
geweest zijn of binnenkort gaan komen. Ook activiteiten waar we u/jou 
om hulp vragen om met ons mee te doen. Samen bouwen we aan deze 
gemeente. Aandacht ook voor de Pinksterdienst, dit jaar niet in de 
Centrumkerk maar voor het gemeentehuis.  
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
 

Vluchtelingenhulp 
Afgelopen dinsdag werd de trouwe groep bezoekers 
uitgebreid met nieuwe vluchtelingen. Met dankbaarheid 
werd er langs de kledingrekken gelopen, kleding gepast 
en meegenomen. Dinsdag 31 mei wordt er samen met 
Oekraïners gekookt en gegeten. Het openstellen van 
onze kerk voor deze mensen kost energie maar geeft er 
ook zoveel energie voor terug. In het dagboek schreef Virsaviia: 

 
 
 
Voor de komende 
periode is er behoefte 
aan extra vrijwilligers. 
Wilt u een keer op een 
dagdeel op dinsdag, 
vrijdag of zaterdag 
komen helpen, meldt u 
dan aan bij Ellen Kieviet  
ellen@famkieviet.nl.  
 

 
 
 

Taizéviering 
Op zondag 29 mei a.s. 19.30 uur is er een Taizéviering in de 
Centrumkerk. Het is de laatste viering van dit seizoen, op 25 september 

 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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a.s. starten we weer. De Taizévieringen worden gehouden in de sfeer van 
het Franse klooster in Taizé. Het is een meditatieve viering, er wordt 
gezongen in verschillende talen en er is gelegenheid om stil te zijn. 
 Bij elke viering zingt het koor en spelen instrumentalisten onder leiding 
van Els Firet. Wie mee wil zingen in het koor of wie mee wil doen met 
een instrument is van harte welkom. Dan graag om 18.15 uur aanwezig 
zijn voorafgaand aan de viering want dan gaan we oefenen.  
Voor informatie: Martien Zigterman. martien@zigterman.com 
 
 
 

Pinksteren, ’n lopend vuurtje!  -Oecumenische openluchtviering op 
Eerste Pinksterdag- 

Eindelijk is het dan weer zover! De 
driejaarlijkse oecumenische 
openluchtviering op het terrein voor het 
gemeentehuis in De Bilt. Er doen maar 
liefst tien kerken mee: de Adventkapel 
(Hollandse Rading), de Ontmoetingskerk 
en de Sint Maartenskerk (Maartensdijk), 
de Michael Laurenskerk, de 

Nieuwstraatgemeente, de Dorpskerk en de Oosterlichtkerk (de Bilt), de 
Woudkapel, de Centrumkerk en de onze Lieve Vrouwekerk (Bilthoven). 
De viering wordt muzikaal ondersteund door het Nederlands 
Brandweerorkest. Er is een gelegenheidskoor met zangers uit de diverse 
kerken en er zijn solisten. Heel belangrijk: iedereen is welkom: jong en 
oud, kerkelijk en niet-kerkelijk! Er zijn voldoende stoelen. Na afloop is er 
koffie, thee en sap, met een krentenbol. U wordt vriendelijk verzocht, 
indien mogelijk, met de fiets te komen. Achter het gemeentehuis is 
beperkte parkeerruimte voor auto’s.  Pinksterzondag 5 juni 2022, 10.30 
uur, Soestdijkseweg Zuid 173, De Bilt.  Bij slecht weer wordt er 
uitgeweken naar de Onze Lieve Vrouwekerk, Gregoriuslaan 8, Bilthoven. 
 
 

In memoriam Mevrouw Martha Haaksman 
Margaretha Wilhelmina (Martha) Haaksman-Oskam werd op  
30 september 1921 geboren in Woerden in een meelevend Hervormd 
gezin. Ze was de middelste van 3 meisjes. Ze werd lerares Naaldvakken 
aan de huishoudschool, maar toen ze met Henk Haaksman trouwde, een 
jonge onderwijzer die in Woerden was komen wonen, moest ze daarmee 
stoppen. Ze vond dat heel jammer, maar dat was in die tijd zo. Met haar 
man kreeg ze 3 kinderen en voor hen naaide ze alle kleren. Van luxe 
hield ze niet, maar hoe je je gedroeg en hoe je eruit zag, vond ze wel heel 
belangrijk. Wanneer op de piano liederen van Johan de Heer werden 
gespeeld, zong ze graag mee. Op een gegeven moment verhuisde het 
gezin naar Bilthoven, waar haar man hoofd van een basisschool werd. Ze 
woonden toen aan het begin van de Jan Steenlaan en hoorden daardoor 
bij de Noorderkerk. Martha genoot van de tuin en werkte daar graag in. 
Naast haar gezin was ze een bonus-moeder voor kinderen van de school 

 
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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van haar man. Ze was ook actief bij de NCVB, nu Passage geheten, las 
veel (o.a. Trouw) en was geïnteresseerd in bepaalde tv-programma's. 
Toen het stationsgebied op de schop ging, werd het huis afgebroken en 
kwamen zij en haar man in de Kruisbeklaan, nr.59 te wonen, in mijn wijk. 
Ik leerde beiden toen beter kennen. Na een gelukkig huwelijk van 64 jaar 
overleed dhr. Haaksman in 2014.  Martha bleef wonen in de flat tot voor 
zeer kort. Ze kon op een gegeven moment niet meer naar de kerk 
komen, maar keek iedere zondagmorgen naar de dienst op het 'scherm'! 
Een aantal jaren geleden brak ze bij een val haar enkel, maar na operatie 
en revalidatie keerde ze weer terug in de flat. Haar kinderen zorgden 
voor haar boodschappen e.d. in de coronatijd en ze vond het fijn, als je 
haar belde. Toen we in maart weer meer mochten, was ik, achteraf voor 
het laatst, bij haar: het was als vanouds en vertrouwd. Het laatste jaar 
kreeg ze enige geheugenproblemen en kon ze maar niet geloven dat ze 
100 was geworden. Sinds begin april woonde ze in Valckenbosch in Zeist 
waar ze op 3 mei overleden is. Het afscheid was op 7 mei in besloten 
kring, waarin de familie haar liefdevol herdacht en we liederen uit Johan 
de Heer en het Liedboek hoorden. Boven de rouwkaart staat: Wanneer 
mijn hart vaarwel moet zeggen en loslaat wat het leven bood, kom, 
Geest, uw zegen op mij leggen, verzeker mij: Gods trouw blijft groot Lied 
947:1.  
Tjitske Maarsing 
 
 

Impressie van de Preek van de Leek van Idelette Schuurman 
 

Op zondag 22 mei sprak ons 
gemeentelid Idelette Schuurman 
over haar passie voor de lokale 
politiek.  Een kwetsbaar verhaal 
omdat een passie heel persoonlijk 
is. Idelette nam ons mee op een 
boeiende tocht langs haar 
opvoeding in een Vrijgemaakt 
Gereformeerd gezin waarin het 
woekeren met je talenten zich 
verbond met de 

verantwoordelijkheid voor je naaste en Gods schepping. Vanuit die 
achtergrond is het niet zo vreemd dat je lid wordt van een politieke partij 
om bij te dragen aan een mooier Nederland en een mooier de Bilt. Niet 
alleen voor de huidige generatie maar ook voor de volgende. Daarom las 
haar zoon Thomas inspirerende woorden voor van Martin Luther King: I 
Had a dream. Zolang er hoop is voor de toekomst, is er leven.  
Ds. Harold Oechies 
 
 

Jeugdouderling gezocht! 
Voor de basisschoolleeftijd zoeken we een nieuwe jeugdouderling! Wat 
ga je doen? Allemaal leuke dingen! Je denkt mee met de 

Kerkdiensten  
 

• Centrumkerk 
 

29 mei 10.30 uur 
Ds. Harold Oechies 
 

29 mei 19.30 uur 
Taizéviering 
 

5 juni 10.30 uur Pinksteren 
Oecumenische viering 
Jagtlust 
 

12 juni 10.30 uur 
Ds. Harold Oechies 
 

26 juni 10.30 uur 
Ds. Marjolein Cevaal 
 
 
• Koperwiek 
 

2 juni 
Pastor A. Veldhuis 
 

9 juni 
Dhr. F. Werkman 
 

16 juni 
Ds. F. Pitstra 
 

23 juni 
Dhr. P Kerkhoven 
 

30 juni 
Ds. M. Oskam 
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kerk&schooldiensten, 3 á 4 keer per jaar. Je werkt mee aan het 
kinderkerstfeest en je hebt de coördinatie van de oppas en kinderkerk 
onder je hoede. De roosters hiervoor worden gemaakt (dus dat hoef je 
niet te doen), maar we zoeken iemand die de leiding kan helpen bij het 
adventsproject en paasproject. Je spreekt met de leiding over de 
voortgang en je bent in de kerk&schooldiensten ouderling van dienst. Je 
neemt ook deel aan de kerkenraadsvergaderingen en daar denk je mee 
over het grote beleid van onze kerkelijke gemeente. Hoe zijn we er voor 
basisschoolkinderen? Ben jij enthousiast en heb je hart voor kinderen in 
de kerk? Of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met ds. Marjolein Cevaal, 
domineecevaal@gmail.com of 030-6336151.  
 
 

Gezocht: muzikanten voor de zomervieringen! 
Speelt u piano? Dwarsfluit? Gitaar of trompet? En vindt u het leuk om 
deze zomer uw muzikaliteit te laten horen bij een zomerviering? Laat het 
ons weten! De vieringen zijn op dinsdag - en donderdagochtend, van 
19juli – 18 augustus. Ze duren ongeveer 20 minuten en zijn bedoeld voor 
niet- vakantiegangers, toeristen, wie maar even in de kerk wil 
rondneuzen. De muziek mag vrij gekozen, misschien is er ook een lied bij 
dat gezongen wordt. Dat is in overleg met de voorganger van die 
ochtend. Als u interesse hebt, stuur dan een berichtje 
naar domineecevaal@gmail.com. Alvast bedankt!  
Ds. Marjolein Cevaal. 
 
 

Even voorstellen                                                                                                                  
Beste Centrumkerkers,  
Een aantal gemeenteleden heeft zich de 
afgelopen zondagen al aan ons voorgesteld, 
met de belangstellende vraag of wij “nieuw” 
zijn. We maken graag van de mogelijkheid 
gebruik om door middel van dit bericht in 
het tweewekelijkse gemeentenieuws ons 
gelijk even kort aan u/jou allemaal voor te 
stellen. Wij zijn Rolf, (39) Margje (39), Elisa 
(5) en Lucas (2) Brummel-Vermeulen en 
wonen aan de dr. Julius Röntgenlaan in 

Bilthoven. Rolf is geboren en getogen in Bilthoven. Margje komt van 
origine uit de buurt van Kampen. We zijn beiden werkzaam in het UMC 
Utrecht, Rolf als assistent-elektrofysiologie en Margje als verpleegkundig 
specialist. We hebben een tijd lang gekerkt in de Jacobikerk in Utrecht 
omdat Margje daar al kerkte. We zijn daar ook vanuit getrouwd en onze 
kinderen zijn er gedoopt. Onze dochter Elisa gaat nu een goed anderhalf 
jaar naar de naastgelegen Julianaschool en heeft zodoende al aan een 
aantal activiteiten vanuit school & kerk meegedaan. Ons geloof-
gezinsleven, school en kerk, zijn door dit samenwerkingsverband “kerk & 

Collecterooster 
 

29 mei 
Diaconie  
Actie Vakantietas (ZWO) 

 
 

Het bedrag 
mag u zelf nog 
invullen. 

 
5 juni 
Pinksterdienst bij Jachtlust 
Oekraïense vluchtelingen 
in De Bilt 

 

Het bedrag 
mag u zelf nog 
invullen. 
 

 
 
 
 
Agenda 
 
 

Zondag 5 juni 10.30 
Openlucht 
pinksterviering op het 
grasveld bij het 
gemeentehuis 
 
Vrijdag 24 juni 20.30 
Wijnproefavond 
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school”, logischerwijs met elkaar verbonden geraakt, waardoor de 
mogelijkheid tot een kerkelijk leven dichter bij huis, ons “aangereikt” is. 
We hebben ons recent ingeschreven bij de Centrumkerk en zijn 
zodoende al een aantal zondagen in uw midden wat we als heel welkom 
ervaren, waarvoor dank.  
We hopen de komende tijd de gemeente beter te leren kennen, nader 
kennis met u/ jou te maken. Schiet ons gerust aan. 
Met een hartelijke groet, 
Rolf, Margje, Elisa en Lucas Brummel-Vemeulen  
 
Update Care for Cape Town 
Beste gemeenteleden, afgelopen jaar hebben we ons ingezet om een 
groep jongeren van minimaal 15 jongeren bij elkaar te krijgen die met 
ons en stichting Mzamomhle op reis wilden gaan naar Kaapstad in 
februari 2023. We wilden daar meebouwen aan een kinderdagopvang in 
de townships. Omdat we in onze eigen gemeente onvoldoende jongeren 
konden vinden, hebben we ook de jongeren van de andere 
kerkgemeenten in Bilthoven en De Bilt benaderd. Helaas was er net te 
weinig animo en daarom kunnen we de door ons bedachte reis niet door 
laten gaan.  
Samen met de jongeren die mee wilden hebben we afgelopen zondag 
alternatieven besproken: een ander reismoment of een ander reisdoel. 
Wij gaan hierover nadenken en een nieuw plan opstellen. We denken 
aan bijvoorbeeld een reis richting Oost-Europa. Als er gemeenteleden 
zijn met contacten daar of elders in de wereld dan horen we dat graag 
voor juli. U mag mailen naar ellenvanderplas@gmail.com of u kunt ons 
even aanspreken. Het liefst gaan we aan de slag met en voor kinderen, 
maar alle diaconale doelen zijn welkom.  
We hopen de vernieuwde plannen na de zomervakantie aan te kondigen, 
waarna jongeren zich opnieuw kunnen aanmelden om mee te gaan.  
Hartelijk bedankt voor al jullie enthousiasme en betrokkenheid, het is 
hartverwarmend.  
ds. Marjolein Cevaal, Joost Kieviet, Jeroen en Ellen Bransen, Hanneke 
Zwaan, Hennie Versluis en Arjan Soede 
 
 

Kookhulp gevraagd 
Op 3 vrijdagmiddagen bieden we na schooltijd een kookworkshop aan 
voor kinderen uit groep 5 en 6 van de Julianaschool. 
Er is plek voor maximaal 12 kinderen. 
Voor 2 middagen zoek ik nog iemand die mij helpt: 10 en 17 juni. 
Het is van 14.15-16.00 uur.  
Wie heeft zin om de handen uit de mouwen te steken en de kinderen te 
helpen met het recept? 
Stuur een mailtje als je interesse hebt:  domineecevaal@gmail.com.  
ds. Marjolein Cevaal 
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QR-codes 
De QR-codes worden op zondagochtend gepresenteerd op de beamer. 
Als er gecollecteerd wordt voor de diaconie en voor de kerk, zijn de QR-
codes niet zo groot. Goed scannen lukt dan het best voorin de kerk. 
Sommige mensen vinden het minder prettig daar te staan. 
Er zijn nu ook 2 wissellijsten gekomen op de (dichte deuren) achter in de 
kerk waar de QR-codes zichtbaar zijn en gescand kunnen worden. Dat is 
een wat rustiger plek. 
Met vriendelijke groet, Mariëtte Venema (diaken) 
 
Actie Vakantietas 
Net als de afgelopen jaren werkt onze ZWO-groep weer mee aan de actie 
Vakantietas. 
Deze actie komt ten goede aan de kinderen in onze gemeente, die (met 
hun ouders) gebruik maken van de voedselbank. 
Vaak kunnen deze kinderen niet op vakantie. Daarom krijgen ze aan het 
begin van de zomervakantie een rugtasje aangereikt, gevuld met 
spulletjes, waar ze zich in de zomervakantie mee kunnen vermaken. 
Deze actie doen wij samen met de Zendingscommissie van de Ark, de 
ZWO-groep van de Maria Christinakerk en de diaconie van de Dorpskerk 
en de Oosterlichtkerk. 
Daarbij hebben wij uw hulp nodig! Wij vragen aan u om a.s. zondag bij 
de collecte te doneren voor dit doel. 
Graag uw bijdrage voor dit doel. U kunt uw bijdrage storten op het 
rekeningnummer van de onze diaconie o.v.v. 
"Actie Vakantietas" Alvast hartelijk dank hiervoor! 
Namens de werkgroep ZWO Centrumkerk, 
Machteld Loeff, Ankie Verburg 
 
Opbrengst wereldbol kinderkerk 
Omdat er niet meer gecollecteerd wordt in de kerk en ook niet in de 
kinderkerk hebben we besloten de Wereldbol te legen en de opbrengst 
beschikbaar te stellen voor de actie "Vakantietas" van de werkgroep 
ZWO. Van kinderen voor kinderen! 
De bol is geleegd en er bleek maar liefst € 97,15 in te zitten. 
Alle kinderen van de kinderkerk hartelijk bedankt hiervoor! 
Namens de Kinderkerkleiding, 
Ankie Verburg 
 
Wijnproefavond 
Wijnproefavond in de Centrumkerk! 
Op vrijdagavond 24 juni is er van 20.30-22.00uur in de Centrumkerk een 
inspirerende wijnproefavond! 
We gaan 5 verschillende, biologische wijnen proeven en leren de smaken 
onderkennen. Ook zijn er 3 alcoholvrije wijnen te proeven. Je kunt je 
smaak dus op allerlei terreinen verbreden.  
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Er zijn formulieren die helpen te ontdekken hoe je de wijn kunt typeren 
en over elke wijn is informatie beschikbaar. 
Daarnaast verkennen we wat wijn voor betekenis heeft in de bijbelse 
traditie en wat de symbolische waarde is.  
Daarna praten we wat persoonlijker door, over welke wijn het het 
meeste zegt over hoe je in het leven staat.  
Heb je zin om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten? Zin in een 
leerzame avond? Nieuwe mensen te spreken of onontdekte kanten van 
hen te ontdekken? Om welke reden ook, van harte welkom! 
De avond kost €7,50 pp en dit bedrag kan op de avond zelf met een QR-
code worden betaald. 
Graag opgeven uiterlijk donderdag 16 juni via  
domineecevaal@gmail.com  / telnr. 030-6336151. Zegt het voort! 
 
Leerhuis 14 juni: 2000 jaar beelden van Jezus   

Bewust of onbewust hebben we allemaal wel 
een plaatje van Jezus in ons hoofd. Zoals dat 
van een vriendelijke bebaarde man in wit 
gewaad of dat van de goede Herder. Ons 
plaatje zegt daarmee ook iets over onze manier 
van geloven. Dat blijkt ook al uit hoe we over 
hem spreken: Jezus of liever Jezus Christus? Nu 
zijn er in de loop van het Christendom vele 
voorstellingen van Jezus ontstaan. Niet alleen 
in het Christelijke Westen maar ook in Afrika en 
Azië. Op 14 juni gaan we met elkaar in gesprek 
over de naamgever van ons geloof aan de hand 

van de plaatjes uit 2000 jaar Christendom. Deze avond is de laatste 
activiteit van onze commissie inspireren dit seizoen. We zijn druk bezig 
met ideeën en plannen voor het najaar. Aanvang 20.00 uur in de serre 
van de Centrumkerk. Van harte welkom!  
Ds. Harold Oechies 
 
Gift 
50 euro via ds. Oechies voor het kerkenwerk  
 
 

Overdenking: Hemelvaart 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap schrijft op de website: 
Hemelvaartsdag, waarom is dat reden voor een feest? 
Met Hemelvaart vieren we dus dat Jezus naar de hemel is gegaan. Er 
staat: Vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van 
God, de Machtige. Lucas 22:69 
Dat betekent niet dat Hij maar de hele tijd zit, ergens boven ons in de 
hemel, naast God die daar op een troon zit. Wat de schrijvers van de 
Bijbel daarmee duidelijk willen maken, is dat Jezus nu dicht bij God is. En 
Jezus is niet alleen dicht bij God, Hij heeft ook een hoge positie bij God. 
Jezus is verhoogd door God, en regeert samen met hem. Dat kun je 
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bijvoorbeeld lezen in Filippenzen 2:9, in 1 Timoteüs 3:16, en in 1 Petrus 
3:22. Daarom vieren we Hemelvaart: Jezus’ verhoging bij God in de 
hemel na zijn vernedering aan het kruis is wel een feest waard. 
 

In de ochtenddienst op Hemelvaartsdag heeft ds. Harold Oechies 
gesproken over de hemelvaart van Jezus aan de hand van twee lezingen. 
Lucas 24: 50-53 en Handelingen 1: 9-12 en twee schilderijen die de 
verschillen laten zien tussen de schrijvers van beide Bijbelboeken. 
De hele dienst is te volgen op Kerkomroep of op YouTube. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het slotlied, Lied 418: 1, 2, 3 klonk als een bemoediging op weg naar het 
feest van Pinksteren. 
Wim de Kruijf 
 
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen 
macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen dan 
wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij 
delen, horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. 
 
Vrede, vrede laat Gij in onze handen, dat wij die als zaad dragen door 
de landen, zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede, totdat in uw 
vrede ons hart rusten mag. 

 
 
 
 


