
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 9 juni 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Kort na het mooie Pinksterfeest krijgt u weer een nieuw 
gemeentenieuws met een terugblik op de feestelijke dienst voor het 
gemeentehuis. Nieuws over de opvang van onze vluchtelingen en 
aankondigingen van diverse activiteiten die gaan komen. U bent allen 
van harte welkom. Er staan ook oproepen om mee te doen aan korte 
acties of voor een langere periode in de kerkenraad. Er gebeurt veel in 
onze gemeente. Laten we het met elkaar doen, daarom vraag ik u ook 
om er over na te denken wat u kunt bijdragen voor de komende periode. 
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
 

Vluchtelingenhulp 
31 mei hebben vier gasten uit Oekraine heerlijke borstjtsj (rode 
bietensoep) en blini (kleine 
opgerolde pannenkoekjes met kaas 
en champignons) gekookt voor 18 
Oekraïense gasten en 5 leden van de 
Centrumkerk. Het was een gezellige 
avond en het eten smaakte naar 
meer! We hopen dat er nog meer 
gasten mee-eten bij een volgende 
maaltijd. Houd onze website in de gaten voor een volgende datum. 
 

Er is ook gestart met het geven van Engelse les en Nederlandse les. 
 

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.  
 
Pastoraat 
Mevr. Loes Jochem verblijft nog voor herstel op verpleegafdeling 
Warande in het Diaconessenhuis van Zeist. 
Dhr. C. Oosterom (Donsvlinder 3) heeft corona gehad en verblijft op de 
Biltse Hof voor revalidatie.  

 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 

mailto:ellen@famkieviet.nl
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Dhr. H. de Vries (Jan Provostlaan 145) heeft een longontsteking en is 
eerst opgenomen geweest in Utrecht en daarna naar Zeist gebracht voor 
herstel.  
We wensen hen veel sterkte en goede zorg! 
 
Verbintenisdienst Koosje Vos 12 juni 
In de dienst van zondag 12 juni willen we ds. Koosje Vos aan onze 
gemeente verbinden als predikant met een bijzondere opdracht voor het 
Centrum voor Levensvragen. U kunt daar kosteloos bij terecht als u 
vastgelopen bent in uw leven en worstelt met de vraag hoe nu verder 
(www.centrum-levensvragen.nl). Na haar emeritaat als 
ziekenhuispredikant en haar werkzaamheden voor het hospice in de Bilt, 
is Koosje al enige tijd verbonden aan het Centrum voor Levensvragen. 
Om dit werk te kunnen doen is een zending van een kerk nodig. Dit 
betekent dat zij als predikant met een bijzondere opdracht verbonden 
moet zijn aan een kerkelijke gemeente. Koosje heeft gevraagd of wij die 
gemeente willen zijn. Als kerkenraad hebben wij hier positief op 
geantwoord en daarom willen we haar deze zondag graag aan onze 
gemeente verbinden. Daarnaast zullen we haar ook, samen met mr. Cees 
de Jong, voorstellen als vertrouwenspersoon (zie ook ‘Ter inspiratie’ in 
deze gemeentebrief).                                                                                                                                            
Ds. Harold Oechies  
 
 

De diaconie zoekt versterking 
Ons college van diakenen heeft plaats voor 6 mensen, maar we zijn al 
geruime tijd met maar 5 diakenen. Er is dus nog plaats voor 1 extra 
diaken. Graag zouden wij u/jullie willen vragen of diaken worden 
misschien iets voor u is. De nieuwe diaken zou als specialisatie het 
jeugdwerk krijgen en helpen het contact te versterken tussen de 
jongeren in onze kerk en het ‘werk’ van de diaconie. Een diaken neemt 
deel aan vergaderingen van de kerkenraad en van de diaconie zelf (5x 
per jaar), doet ongeveer 1x per maand dienst in de kerk, en heeft een 
eigen ‘wijk’ binnen onze kerkgemeente die hij als diaken 
vertegenwoordigt. De totale werkbelasting valt echt reuze mee en de 
diaconie vormt een leuk team. Mocht u belangstelling hebben of meer 
informatie willen, neemt u dan contact op met een van de predikanten, 
dan wel met mij als voorzitter van de diaconie, maar na de dienst een 
diaken aanspreken kan natuurlijk ook. 
Vriendelijke groet, Erik Kappetijn 
 
Avondmaalsdienst 26 juni: wie helpt er mee voorbereiden? 
Maandagavond 20 juni ben u van harte welkom om de kerkdienst van 26 
juni mee voor te bereiden. We lezen uit Lucas 9: 51-62 over de hand aan 
de ploeg slaan en niet achterom kijken. Nieuwsgierig? Leest u alvast de 
tekst eens door en kijk ook naar passende liederen en (tafel) gebeden. Ik 
hoop u te treffen in de serre om 20.00 uur.  
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. 
 

Vakantie 
Van 18 juni tot 11 juli is 
Coen Helsdingen met 
vakantie. 
Het Kerkelijk Bureau zal in 
deze periode niet bemand 
zijn, wij vragen hiervoor 
uw begrip. Bij dringende 
zaken kunt u contact 
opnemen met onze 
vervangende koster Wim 

http://www.pgbilthoven.nl/
mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
https://www.pgbilthoven.nl/blog/2020/07/20/vakantie/


Gemeentenieuws 
 
 
 

 3/6 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

Terugblik Oecumenische Pinksterdienst 5 juni 
Ondanks de voorspellingen van regen en onweer bleef het 
Pinkstermorgen droog en scheen zelfs even de zon. Onze schietgebeden 

waren verhoord! De kerkgangers 
hadden zich niet laten afschrikken 
door de voorspellingen en waren 
massaal gekomen naar het grasveld 
voor Jagtlust. Net als in 2018 werd 
het een vrolijke en feestelijke 
kerkdienst voor jong en oud met 
deze keer maar liefst acht 

voorgangers uit de verschillende deelnemende kerken. Ieder had zijn 
eigen inbreng en daarmee was Gods Geest op vele manieren aanwezig. 
Bolletjes wol vlogen door de lucht 
net als de duiven, losgelaten 
tijdens het slotlied. Mooi was het 
om te zien hoe fietsers afstapten en 
voorbijgangers aanschoven 
benieuwd naar wat er daar voor het 
gemeentehuis allemaal gebeurde. Het 
‘Onze Vader’ klonk in het Oekraïens en ieder bad het in zijn eigen taal 
mee. Gecollecteerd werd er voor een uitje deze zomer voor de 
schakelklas met Oekraïense kinderen in de Bilt. U kunt uw bijdrage 
hiervoor nog overmaken op rekeningnummer NL93 0000 3808 17 t.n.v. 
diaconie Protestantse gemeente Bilthoven o.v.v. ‘Pinksteren’. Via 
kerkdienst gemist OLV Bilthoven is de dienst terug te kijken. Dank aan 
alle vrijwilligers voor en achter de schermen. In 2025 hopen we weer 

zo’n oecumenische Pinksterdienst te vieren. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 

Zaal – tel. 06-13396759 
– of bij geen gehoor – Jan 
Homan, voorzitter van het 
College van 
Kerkrentmeesters – tel. 
06-52504207 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten  
 

• Centrumkerk 
 

12 juni 10.30 uur 
Ds. Harold Oechies 
 

19 juni 10.30 uur 
Ds. Marjolein Cevaal 
 

26 juni 10.30 uur 
Ds. Harold Oechies 
 

3 juli 10.30 uur 
Ds. Harold Oechies 
 

10 juli 10.30 uur 
Ds. Nienke Vos, 
Amsterdam 
 
 

• Koperwiek 
 

16 juni 
Ds. F. Pitstra 
 

23 juni 
Dhr. P Kerkhoven 
 

30 juni 
Ds. M. Oskam 
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Kerk&schooldienst 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissie Inspireren zoekt nieuwe leden! 
  

In deze commissie organiseren we met elkaar evenementen die mensen 
– van binnen en buiten onze gemeente - raken en inspireren zoals 
muziek, lezingen, films. Verbonden met geloof en kerk en breder. 
We kijken uit naar mensen met creatieve ideeën en die "out of the box" 
kunnen denken. Alle leeftijden en kwaliteiten zijn van harte welkom. 
Opgeven kan via abrielsman@kpnmail.nl 
Graag tot ziens! 
Annelies Brielsman" 
 

 
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 de middag van 17 juni zoek ik nog iemand die mij helpt. 
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 
 
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. Er zijn formulieren die helpen te ontdekken hoe je de wijn 
kunt typeren en over elke wijn is informatie beschikbaar. 

Collecterooster 
 

12 juni 
Diaconie  
 
 

 

Het bedrag 
mag u zelf nog 
invullen. 
 
+ 

Kerk 
Het bedrag 
mag u zelf nog 
invullen. 
 

 
19 juni 
Diaconie 
 

Het bedrag 
mag u zelf nog 
invullen. 
 
+ 

Kerk 
Het bedrag 
mag u zelf nog 
invullen. 
 

 
 
 
Agenda 
 

Dinsdag 14 juni 20.00 
Leerhuis: 2000 jaar 
beelden van Jezus 
 

Vrijdag 24 juni 20.30 
Wijnproefavond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:abrielsman@kpnmail.nl
mailto:domineecevaal@gmail.com
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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! 
 
 

ZWO neemt afscheid van Tjitske Maarsingh 
Tjitske is een trouw, actief en gezellig lid van onze ZWO-commissie. En 
dat is ze al jaren. Zolang dat we eigenlijk niet meer kunnen achterhalen 
hoelang precies. Via dit bericht willen we jou, Tjitske, in het zonnetje 
zetten en heel hartelijk bedanken. Jouw handen staan nooit stil. Je bent 
een harde werker. En theologisch ben je heel goed onderlegd. Dat 
merkten we wel al die keren dat jij de sluiting van de vergadering op je 
nam. We zullen je inbreng in onze commissie missen maar gunnen je 
vooral rust en tijd voor jezelf naast alles wat je voor anderen doet. 
En je zou Tjitske niet zijn als je niet met één been nog in de commissie 
blijft want je eigen actie; de zendingskalenders blijf je doen. 
Het ga je heel goed Tjitske! 
ZWO-commissie 
 
 

Leerhuis 14 juni: 2000 jaar beelden van Jezus   
Bewust of onbewust hebben we allemaal wel een 
plaatje van Jezus in ons hoofd. 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 
 
 

Afscheid Corja en Klaas Kuiken 
Geachte gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Bilthoven, 
Sinds de Corona-lock-downs zijn wij meer en meer gaan wonen in 
Oostkapelle (Zeeland) en hebben dit voorjaar ons huis aan de Willem de 
Zwijgerlaan verkocht. Dat betekent dat onze betrokkenheid bij de PG 
Bilthoven op een laag pitje is komen te staan. Wij kijken terug op een 
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hele intensieve en langdurige band in allerlei verantwoordelijkheden met 
de Centrumkerk (en rechtsvoorgangers) maar vooral met 
gemeenteleden. Na de dienst van zondag 12 juni zullen wij afscheid 
nemen en voor diegenen die wij daar niet persoonlijk treffen, wensen wij 
iedereen langs deze weg alle goeds en Gods zegen toe.  
Wij zien terug op een hele mooie tijd in kerkelijk Bilthoven. 
Met hartelijke groeten, Corja en Klaas Kuiken 
 
 

Ter inspiratie: een veilige kerk? 
In de kerk voel je je veilig. Zo zou 
het toch moeten zijn? 
Gemeenteleden behandelen 
elkaar met respect. Mensen met 
speciale taken en opdrachten 
maken geen gebruik van hun 
machtspositie ten koste van 
anderen. Kinderen en jongeren 
kunnen ongestoord meedoen. Zo 

zou het moeten zijn, maar helaas is de werkelijkheid anders. 
Machtsmisbruik ligt altijd en overal op de loer. Zelfs in de kerk waar je 
toch van zou mogen verwachten dat het er anders aan toe gaat dan in de 
rest van de wereld. De apostel Paulus houdt de gemeente in Efeze niet 
voor niets voor dat zij anders zijn dan de rest van de wereld: ‘Gij hebt 
immers Christus leren kennen.’ Dat is een mooi streven, maar de realiteit 
is vaak heel anders, zo verhaalt diezelfde bijbel. Koning David misbruikt 
zijn macht om Bathseba te verleiden en de vrouw van Potifar doet 
hetzelfde met haar dienaar Jozef. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te 
noemen van machtsmisbruik waarin de zwakkere partij het onderspit 
delft. Wat dat betreft is de bijbel een door en door realistisch boek. Door 
de vele schandalen van de laatste tijd zijn ook onze ogen geopend voor 
machtsmisbruik en willen we er alles aan doen om als Centrumkerk een 
veilige gemeente te zijn voor iedereen. Naar het voorbeeld van God van 
wie in psalm 46 wordt gezegd dat Hij ‘een veilige schuilplaats, een 
betrouwbare hulp is in nood’. Om dat te waarborgen stellen we in de 
kerkdienst van 12 juni twee vertrouwenspersonen voor aan onze 
gemeente. Het gaat om onze gemeenteleden ds. Koosje Vos-Butijn 
(tel. 06 38 9128 38) en mr. Cees de Jong, oud advocaat/rechter (tel. 030-
22 52 911). Zij bieden allereerst een luisterend oor en proberen u te 
ondersteunen en te helpen. Ook willen zij met u meedenken over een 
eventuele oplossing. Beiden hebben geheimhoudingsplicht, dus wat u 
vertelt komt zonder uw toestemming niet verder. In welke gevallen kunt 
u bij hen terecht? Als u zich niet veilig voelt bij of geïntimideerd voelt 
door iemand uit onze kerkelijke gemeenschap, als er volgens u sprake is 
van machtsmisbruik, zijn zij voor u beschikbaar.  
Ds. Harold Oechies 
 


