
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 23 juni 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Het is vandaag zomers warm. Voor mij is het tijd om er samen met 
Marieke even op uit te gaan. De komende nieuwsbrieven zullen verzorgd 
worden door Dirk Verburg. Dank Dirk voor je hulp en succes toegewenst. 
Ik wens jullie allen een mooie zomer toe. Voor wie op reis gaat, ver weg 
of dichtbij, geniet en kom veilig weer terug. Maar ook voor wie 
thuisblijft, geniet van de zomer en kom eens kijken op dinsdag of vrijdag 
bij de opvang van onze Oekraïense gasten en straks op dinsdagochtend 
en donderdagochtend bij de zomervieringen. 
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
 

Vluchtelingenhulp 
Het is druk op de dinsdagen en vrijdagen. Onze Oekraïense gasten weten 
de weg naar de serre van de Centrumkerk goed te vinden. En ook op de 
zaterdagen weten de mensen uit Bilthoven dat wij er met een kraam 
staan om lang houdbare levensmiddelen, hulpgoederen, speelgoed en 
kleding in te zamelen. Inmiddels zijn meerdere kinderen en volwassenen 
geholpen aan een fiets. Zodra iemand aangeeft behoefte te hebben aan 
fiets, gaat er een oproep uit via diverse apps en komen uit allerlei kelders 
en schuren nog verlaten fietsen tevoorschijn, die bewoners uit De 
Bilt/Bilthoven en zelfs uit Utrecht stellen ze gratis ter beschikking. Dank 
aan alle gevers. 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 
Roland Schneider (Kramsvogellaan 124) heeft last van artrose in zijn 
knieën en daardoor gaat het lopen moeilijk. Muziek, religieus en profaan, 
helpt hem om hiermee om te gaan. Hopelijk kan er in de toekomst een 
knieoperatie plaatsvinden. 
 

Geke van Groos (Rubenslaan 8, Huize het Oosten) heeft een knieoperatie 
ondergaan omdat ze steeds minder mobiel werd. De operatie is geslaagd 

 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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en ze revalideert nu in Zorgcentrum Zomertuin in Nieuw-Vennep, vlakbij 
haar dochter Marjelle. Ze hoopt over enige tijd weer terug naar 
Bilthoven te komen en er meer op uit te kunnen.  
 

Rikje Brinkman (Diepenbrocklaan 17) heeft haar laatste chemokuur 
achter de rug. Het is nu afwachten hoeveel tijd ze nog heeft. 
Ondertussen geniet ze van de natuur en is ze blij met en dankbaar voor 
al die mensen die haar bezoeken en op zoveel manieren met Jan en haar 
meeleven. We wensen Rikje, Jan, de kinderen en kleinkinderen alle 
goeds toe.  
 

Na een tijdelijke opname in een zorgcentrum in Soest is Mieke de Kogel 
verhuisd naar de Amandelboom (Noord Houdringelaan 82, kamer 216).  
Ze is blij dat ze terug is in Bilthoven. We hopen dat ze zich daar snel zal 
thuis voelen.  
 

Dhr. Hugo de Vries (Jan Provostlaan 145) is naar Het Zonnehuis in Doorn 
gebracht voor herstel. We zijn dankbaar dat de dubbele longontsteking 
verholpen is! 
 
 

Vakantie dominee 
Van maandag 4 juli tot en met zondag 31 juli 2022 ben ik met vakantie. U 
kunt in deze periode een beroep doen op mijn collega Marjolein Cevaal.  
Ds. Harold Oechies 
 
 

Gift 
Via ds. Oechies voor de bloemen 50 euro en voor het kerkenwerk 
(opvang Oekraïense vluchtelingen) 200 euro.  
 
 

Centrumkerk Bilthoven is een Fairtrade-kerk 
Wat is het doel en de zin van Fairtrade? 

Doel: Fairtrade helpt boeren en werknemers in 
ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in 
de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk 
en kunnen investeren in een duurzame toekomst.  
 

Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde 
beweging. Samen maken we de wereld eerlijk, met 
gelijke kansen voor iedereen 

 

De zin: Wij als kerk willen graag een steentje bijdragen tot 
verduurzaming van de toekomst. Er zijn al veel gemeenteleden die 
fairtrade en duurzame producten aanschaffen.  
Een winkel die vooropgaat in duurzame producten Is de Fairtrade 
cadeauwinkel – wereldwinkel aan de Hessenweg 168 te De Bilt 
 

Heeft vragen over Fairtrade of wilt u er meer over weten dan kunt bij de 
coördinator Fairtrade terecht. Wim Zaal 0303-2291351 of 06-13396759 
 

 
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 
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Wijnproefavond gaat niet door: 
Wegens te weinig aanmeldingen gaat de wijnproefavond op vrijdag 24 
juni niet door. Helaas!  
Misschien dat we dit idee nog op een ander moment aanbieden. 
Ds. Marjolein Cevaal 
 
 

Kookworkshop 
Op 3 vrijdagmiddagen hebben we een kookworkshop gedaan met 10 
kinderen uit groep 5 en 6 van de Julianaschool. Wat was dat leerzaam! 
Wie heeft er wel eens een granaatappel geproefd? Of mierikswortel 
geroken? De eerste middag maakten we charoset: een klein 
noten/fruitsalade dat bij de sedermaaltijd hoort. Het symboliseert het 
leem uit de tijd dat de Israëlieten slaven waren in Egypte. 
 

De tweede middag bakten we hamansoren: de oren van de gemene 
hofdienaar van koning Ahasveros. Gelukkig kon 
koningin Esther zijn plannen verijdelen! Zie foto 
voor de koekjes met citroenrasp, maanzaad en 
chocopasta. 
 
 

De derde middag maakten we een grote kerstster van knakworstjes met 
deeg en kerstboomprikkers. Het was zomers warm, dus 
het gerecht paste niet bij het weer, maar het lukte wel 
heel erg goed! En de kinderen kregen het kerstverhaal 
weer eens te horen. Dat was bij 
heel veel erg onbekend, dus heel 
goed om nog eens te herhalen.  
 

De middagen waren een groot succes: we leerden 
de kinderen beter kennen, ze komen in de kerk, ze 
leren over bijbelse verhalen en hun betekenis. En 
heel veel dank voor de hulp die ik mocht ontvangen van een aantal 
gemeenteleden! Zonder jullie hadden we het niet kunnen aanbieden.  
Ds Marjolein Cevaal-Erbrink 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Centrumkerk 
 

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 
 

17 juli 10.30 uur 
Ds. Tom Fossen, 
Amersfoort 
 

24 juli 10.30 uur 
Ds. Marjolein Cevaal 
 
 
 
 
• Koperwiek 
 

30 juni 
Ds. M. Oskam 
 

7 juli 
Pastor A. Veldhuis 
 

14 juli 
Ds. M. Cevaal 
 

21 juli 
Dhr. P. Kerkhove 
 

28 juli 
Pastor M. Agterberg 
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Het heilig avondmaal 
Komende zondag vieren we het heilig Avondmaal. Heilig? Wat is er dan 
heilig aan? Nou, heilig betekent: apart gezet. De zondag is een heilige 
dag, apart gezet om te rusten. Omdat we het zonder rust niet goed  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

volhouden. Het avondmaal is een apart gezette maaltijd, om ons geloof 
te voeden. Hoe worden we dan gevoed? We spraken erover bij het 
seizoensgesprek. En dat het fijn is om vooraf te weten dat er avondmaal 
gevierd wordt. Je wilt namelijk bewust deelnemen. Ook al verschilt het 
per keer hoeveel het je raakt. We deelden wat voor ons de waarde is van 
het avondmaal: je ontvangt kracht voor de weg die voor je ligt, je bent 
verbonden met elkaar, je wordt even gezuiverd, je mag deelnemen aan 
het feestmaal van Jezus Christus. En wat kan het dan verschillend zijn: de 
één wil het graag elke week vieren omdat het zo mooi is, de ander wil 
het niet te vaak vieren omdat het dan bijzonder blijft. We luisterden ook 
lied 388: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Dat is een feestlied 
over alle volken aan de tafel van God. Ik wens u allen een gezegende 
avondmaalsviering toe, dat uw geloof gesterkt wordt. Geloof in God, in 
Gods nieuwe wereld, in elkaar als gemeente, in onszelf als getuigen van 
Zijn kracht. En wie zich verder wil voorbereiden, hierbij de link naar het 
lied: https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk   
Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Collecterooster 
 

26 juni 
Diaconie  
 
 
 

Het bedrag 
mag u zelf  
nog invullen. 
 
+ 

Kerk 
Het bedrag 
mag u zelf nog 
invullen. 
 

 
3 juli 
Diaconie 

 

Het bedrag 
mag u zelf 
nog invullen. 
 
+ 

Kerk 
Het bedrag 
mag u zelf nog 
invullen. 
 

 
 
 
Agenda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


