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PREDIKANTEN 
wijkgemeente Centrumkerk 

ds. C.H. (Harold) Oechies  
Willem de Zwijgerlaan 2, 3722 JR Bilthoven 
 030-696 64 97| dsoechies@pgbilthoven.nl 
 

ds. M.T. (Marjolein) Cevaal-Erbrink 
Prins Hendriklaan 43, 3721 APBilthoven 
.030-633 61 51 | dscevaal@pgbilthoven.nl 
 

wijkgemeente De Ark 
vakature 
 

GEBOUWEN 
wijkgemeente Centrumkerk 

Centrumkerk, Julianalaan 42, 3722 GR Bilthoven  030-228 28 66 
 

wijkgemeente De Ark 
Zuiderkapel,   Boslaan 3, 3722 BA Bilthoven  030-200 64 36  

Elke zondag komen we als gemeente in de 
kerk bijeen voor de eredienst. Ook in de 
week gebeurt er van alles: de catechese, ge-
sprekskringen, verenigingen, het werk van 
de diaconie, jeugdwerk, vergaderingen van 
allerlei raden en commissies.  
Deze gids probeert een overzicht te geven 
van al die activiteiten; het reilen en zeilen 
binnen de gemeente. 
Achterin de gids vindt u een adressenlijst 
met contactinformatie van de mensen die 
in deze gids worden genoemd.  
Wij hopen dat u zo gemakkelijk de informa-
tie kunt vinden die u zoekt. Wilt u nadere 
informatie of wilt u iemand spreken, aarzelt 
u dan vooral niet contact op te nemen! 

 

Foutje? 
 

Voor u ligt weer een geactuali-
seerde informatiegids van de 
wijkgemeente Centrumkerk van 
de Protestantse Gemeente Bilt-
hoven. 
Hoewel bij de samenstelling de 
uiterste zorgvuldigheid is be-
tracht, zullen er toch fouten in 
staan, ontbreekt er informatie of 
zijn de gegevens al weer verou-
derd. Wij vragen uw begrip hier-
voor. Mocht u een onvolkomen-
heid opmerken, geeft u die dan 
even door aan  
jaargids@pgbilthoven.nl  
dan maken we dat in de vol-
gende uitgave in orde. 

juli  2022 
de samensteller 
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GESCHIEDENIS 

Bilthoven is rond het begin van de 20e eeuw ontstaan als villawijk rond Station-
De Bilt. Als eerste kerk in het dorp werd aan de Boslaan de Biltsche Kapel ge-
bouwd, in 1916, horend bij Hervormd De Bilt. De kapel bleek al gauw te klein voor 
het gestaag groeiende dorp. In 1935 werd hij vergroot.  
Inmiddels was in 1927 de Gereformeerde Julianakerk gebouwd, ook horend bij De 
Bilt. Ook deze bleek al snel te klein en werd uitgebreid in 1938, een jaar nadat de 
Gereformeerde Kerk zelfstandig werd in Bilthoven en een eigen predikant kreeg. 
In 1948 werd de Hervormde Gemeente financieel (in 1961 geheel) zelfstandig.  
Er was toen één predikant en er was één kerkgebouw, de Biltsche Kapel, die in 
1952 werd omgedoopt tot Zuiderkapel. In 1955 is de Noorderkerk gebouwd en 
werd een tweede predikantsplaats gesticht. 
 

Naast de Hervormde Gemeente was ook de Hervormd-Gereformeerde Kring ont-
staan, die al voor de verzelfstandiging in 1961 af en toe gebruik maakt van de ka-
pel, na verloop van tijd wekelijks om 9 uur en 18.30 uur. In 1984 werd een officiële 
parttime-predikantsplaats ingesteld.  
 

Op 26 maart 2006 is de kring door de instituering van een ‘Hervormde wijkge-
meente van bijzondere aard’ een volwaardige wijkgemeente geworden, die de 
naam “De Ark” kreeg. 
In 2004 fuseerden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in 
Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk landelijk. Er waren al jaren af en toe 
gezamenlijke diensten van de Hervormde Gemeente (m.u.v. “De Ark”) en de Ge-
reformeerde Kerk in afwisselend de Noorderkerk, de Zuiderkapel en de Juliana-
kerk. Van 2011 tot september 2015 waren álle diensten gemeenschappelijk, in de 
Noorderkerk. 
 

Na zorgvuldige afweging werd besloten de Julianakerk in het centrum van de ge-
meente te kiezen als plaats van samenkomst voor de gefuseerde wijkgemeente; 
de Noorderkerk te verkopen en de Zuiderkapel te bestemmen voor gebruik door 
de wijkgemeente “De Ark”. 
 

Op dinsdag 31 maart 2015 werd om 11.24 uur door de notaris in Utrecht de akte 
getekend, waarin de vereniging van de Hervormde Gemeente te Bilthoven en de 
Gereformeerde Kerk van Bilthoven officieel wordt vastgelegd.  
 

Op zondag 20 september werd, na een verbouwing van vele maanden, de Juliana-
kerk aan de Julianalaan officieel in gebruik genomen onder de gewijzigde naam 
Centrumkerk.  
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ORGANISATIE 
De Protestantse Kerk in Nederland kent drie bestuurslagen: landelijk de Gene-
rale Synode, regionaal de Classicale vergadering en plaatselijk de Kerkenraad of, 
als er meerdere wijkgemeenten zijn, de Algemene Kerkenraad en Wijkkerkenra-
den.  
 

De Protestantse Gemeente Bilthoven kent twee wijkgemeenten, de wijkge-
meente “Centrumkerk” en de wijkgemeente van bijzondere aard “De Ark”. Deze 
hebben beide een wijkkerkenraad.  
 
Daarnaast is er een Algemene Kerkenraad (AK) die een aantal taken, voor de 
gemeente als geheel van belang, voor zijn rekening neemt. 
 

De wijkkerkenraden worden als de eigenlijke kerkenraad beschouwd, zoals de 
wijkgemeente de eigenlijke gemeente is. 
 

Aan de wijkgemeenten is, kerkordelijk, o.a. de zorg opgedragen voor de dienst 
van het Woord en sacramenten, voor catechese en geestelijke vorming, voor di-
aconaat en missionair werk, voor pastoraat en opzicht. 
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ALGEMENE KERKENRAAD 
De algemene kerkenraad (AK) bestaat uit de predikanten en de door de wijk-
kerkenraden uit hun midden aangewezen ouderlingen, ouderlingen-kerkrent-
meester en diakenen. 

 

 

De algemene kerkenraad wordt gevormd door: 
vanuit wijkgemeente Centrumkerk 

 Lummy Blömer  scriba  
Wim de Kruijf  voorzitter wijkkerkenraad 
Jan Homan  ouderling-kerkrentmeester 
Harold Oechies  predikant 
Dirk Verburg  diaken 
 

vanuit wijkgemeente De Ark 
 Nico van Wiggen  diaken 

vakature  predikant  
Cornelis Kronenburg  voorzitter wijkkerkenraad 
Menno Mijnders  ouderling kerkrentmeester 

 
De uitvoering van het beleid van de ALGEMENE KERKENRAAD (AK) wordt toever-
trouwd aan het COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CvK) voor vermogensrechtelijke 
aangelegenheden, financiën, personeelszaken en materiele zaken (gebouwen) 
en aan het COLLEGE VAN DIAKENEN (CvD) voor de vermogensrechtelijke aangele-
genheden van diaconale aard. 
 

De AK heeft dus steeds de stem van de beheerders in zijn midden, zodat de 
financiële kant van zijn beleid duidelijk in beeld blijft; de colleges weten zich 
als kerkenraadsleden medeverantwoordelijk voor het gehele beleid van de AK, 
zodat bij het beheren het algemene beleid niet uit het oog verloren wordt.  
 

Een goede samenwerking tussen de AK en de beide colleges is hierbij van we-
zenlijk belang. 
 

WIJKKERKENRAAD  
De samenstelling en taakverdeling van de kerkenraad van de wijkgemeente 
Centrumkerk vindt u op de pagina’s 15 e.v. 
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COLLEGE VAN DIAKENEN 
Het college van diakenen is samengesteld uit de diakenen van de wijkgemeente 
Centrumkerk en de wijkgemeente De Ark. Het college vergadert minimaal vijf 
keer per jaar. Het CvD is verantwoording schuldig aan de AK.  

 

Het college van diakenen wordt gevormd door: 
vanuit wijkgemeente Centrumkerk  

 Annette Houwen 
 Erik Kappetijn, voorzitter 
 Han van Schoonhoven 
 Tini van der Sluijs, secretaris 
 Mariëtte Venema 
 

vanuit wijkgemeente De Ark 
 Nico van Wiggen 
 Dick van Essen, (penningmeester) 
 Wim Westeneng 
 

 

De opdracht voor het college van diakenen laat zich samenvatten in de bewoor-
dingen: 
 

"helpen waar geen helper is". 
 

Het college van diakenen (CvD) is verantwoordelijk voor het diaconale vermogen 
van de gemeente en behandelt dat onderwerp bij de algemene kerkenraad.  
De diaconale taken op wijkgemeenteniveau (zoals invullen diensten en collectes, 
avondmaalsviering en wijk-activiteiten) worden in de wijkkerkenraden geregeld. 
Jaarlijks wordt een begroting en een jaarrekening door het college van diakenen 
opgesteld, aan de gemeente voorgelegd  en door de algemene kerkenraad vast-
gesteld. 
 

Het diaconale beleid is gericht op het ten uitvoer brengen van deze opdracht 
plaatselijk/regionaal, landelijk en wereldwijd.  
Het college stemt zijn beleid af op het beleid van de algemene kerkenraad inzake 
het gehele leven en werken van de wijkgemeenten en inzake het algemeen fi-
nancieel beleid.  
 
Het college brengt de algemene kerkenraad op de hoogte van belangrijke ge-
beurtenissen in zijn arbeidsveld en verschaft desgewenst de nodige informatie. 
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Tot de taken van het College van Diakenen behoren in het bijzonder: 

 De voorbereiding en verzorging van de viering van het Heilig Avondmaal 

 Het maken en uitvoeren van plannen ter voorziening in diaconale noden, 
zowel plaatselijk, regionaal, landelijk als wereldwijd 

 De geldwerving voor diaconale doeleinden 

 Het beheren van de bezittingen van de diaconie 

 Het jaarlijks vervaardigen van de begroting en de jaarrekening 

 Het op orde houden van het archief van de diaconie.  
 

Ook als  u of iemand in uw kerkelijke omgeving hulp nodig heeft, bijvoorbeeld 
met een klusje of bij het invullen van een formulier dan kunt u een beroep doen 
op de leden van het college van diakenen. Het gaat dan om eenvoudige éénma-
lige werkzaamheden als een soort burenhulp.  
 
U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger om af en toe iemand te helpen, die dat 
even nodig heeft. 
 

VERTEGENWOORDIGINGEN 
Het College van Diakenen is via onderstaande personen vertegenwoordigd 
in diverse werkgroepen en organisaties: 

 Amnesty International: John van Zijl 

 Werkgroep Oecumensch 
Diaconaat (WOD):  Nico van Wiggen 

 Zending, Werelddiaconaat en  
Ontwikkelingssamenwerking (ZWO): Erik Kappetijn 

 Zendingscommissie: Dick van Essen 

 KerkWebRadio:  André Kronenburg 
 

REKENINGNUMMER DIACONIE 
 NL59 RABO 0308 3179 55 
 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven 
 De financiële administratie wordt gevoerd door: André Kronenburg 
 

MAILADRES DIACONIE:  
 diaconie@pgbilthoven.nl 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Het college van kerkrentmeesters, CvK, wordt benoemd door de wijkkerkenra-
den van Centrumkerk en De Ark en is verantwoordelijk voor het materiële en 
financiële beheer van de kerk, waaronder de zorg voor het in stand houden van 
de erediensten en de middelen voor de pastorale zorg.  
 

 

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door: 
vanuit wijkgemeente Centrumkerk  

Dick Boer 
Jan Homan, voorzitter 
Mar Scheffelaar 
Arjan Soede, penningmeester 

 

vanuit wijkgemeente De Ark 
Matthieu Steenbeek 
Menno Mijnders, secretaris 

 

Het CvK zorgt voor inkomsten, onder meer door de jaarlijkse Actie Kerkbalans, 
en geeft het geld met wijsheid uit, voornamelijk aan salarissen en onderhoud 
van de gebouwen. 
Jaarlijks wordt de begroting en de jaarrekening door het CvK opgesteld, aan de 
gemeente voorgelegd en door de Algemene Kerkenraad, vastgesteld.  
Ook de ledenadministratie en financiële administratie en de zorg voor de kerke-
lijke archieven behoren tot de verantwoordelijkheid van het CvK. 
Het college bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeester, die als zodanig ook deel 
uitmaken van de wijkkerkenraden. 

 REKENINGNUMMERS 
 CvK Protestantse Gemeente Bilthoven 

 NL55 RABO 0373 7163 97 of 

 voor collectebonnen: NL26 RABO 0373 7268 13 

 Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven 

 NL59 RABO 0308 3179 55 

 Wijkkas "De Ark" 

 NL02 RABO 0308 3690 33 

  



10 | P a g i n a  

 

KERKELIJK BUREAU 
 

Het kerkelijk bureau verzorgt de ledenadministratie van de gemeente.  
Andere taken zijn: de financiële administratie, de administratie van de kerke-
lijke bijdragen, de administratie van het kerkblad, het (agenda)beheer van de 
Centrumkerk en de Zuiderkapel met de wijkgebouwen, de verkoop en admi-
nistratie van collectebonnen, coördinatie, planning en administratie verhuur 
ruimten.  

Contactpersoon: Coen Helsdingen 
Adres:  Julianalaan 42, 3722 GR Bilthoven 
Telefoon:  030-228 28 66 
E-mailadres:  kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl 
Openingstijden dinsdag en donderdag  
 van 09.00-12.00 uur en op afspraak. 
 

COLLECTEREN  

Momenteel is het niet meer mogelijk muntgeld te storten in de gemeente, zoals 
voorheen werd gedaan. Een werkgroep heeft daarom gekeken naar andere me-
thoden dan inzamelen van contant geld. De keus is gevallen op het gebruik van 
QR-codes. Hoe gaat dat in z’n werk? 
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QR-code 
Meestal is het richten van uw camera van uw smartphone op de QR-code ge-
noeg en anders kunt u een app installeren die QR-codes leest. Wilt u het lie-
ver op een rustig moment eerst uitproberen? Dat kunt u thuis doen, gebruik-
makend van de QR-code in het gemeentenieuws. 
 

 

ANBI 
Giften aan de kerk zijn aftrekbaar voor de belastingen. Op het totale bedrag 
van uw giften is een drempel van toepassing; deze bedraagt 1% van het ver-
zamelinkomen. Wat boven die drempel uitkomt mag u aftrekken. 
Het is gunstig om giften voor twee jaar in één jaar te betalen; daarmee om-
zeilt u de niet-aftrekbare drempel in het 2e jaar. U kunt ook toezeggen (“uzelf 
verplichten”) vijf achtereenvolgende jaren een vast bedrag te schenken. 
Voordeel is dat er dan geen maximum bedrag en geen drempel geldt.  
Ingaande 2014 is hiervoor slechts een onderhandse akte nodig in plaats van 
een door een notaris op te maken schenkingsakte.  
Een voorbeeld is te downloaden via www.belastingdienst.nl  
Vanwege het belastingvoordeel kunt u “voor hetzelfde geld” meer geven dan 
u van plan was.  



12 | P a g i n a  

 

COMMUNICATIE 
 

WEBSITE  
De website valt onder de verantwoordelijkheid van de ALGEMENE KERKENRAAD. 
Redactie 
De website wordt inhoudelijk actueel gehouden door: 
Liesbeth Verweij 
Dick van Dijk 
Realisatie 
De layout en technische realisatie zijn in handen van de webmaster:  
Liesbeth Verweij. 
U kunt contact opnemen via:  
webteam@pgbilthoven.nl 
 

 

KERKMAGAZINE  
Het kerkmagazine EVEN CENTRAALwordt 3x per jaar uitgebracht door de wijk-
gemeente Centrumkerk. Met Kerst, met Pasen en bij de start van het nieuwe 
seizoen. In dit magazine komt een terugblik van activiteiten met foto’s, een 
vooruitblik incl. de diensten rondom Kerst of Pasen en bijzondere diensten. 
Maar ook een overdenking, enkele interviews en pagina’s voor kinderen. Dit 
magazine wordt verspreid onder alle gemeenteleden en zal ook in de bus ge-
daan worden van de directe bewoners rondom de Centrumkerk. Het magazine 
vormt samen met alle informatie op onze website en met het actuele nieuws in 
de nieuwsbrief de communicatie naar onze gemeenteleden.  
 

GEMEENTENIEUWS 
Het Gemeentenieuws verschijnt wekelijk op donderdag in de vorm van een 
nieuwsbrief wekelijks. De inhoud is uitgebreid met pastorale berichten, berich-
ten van overlijden en korte in memoriams. Veel gemeenteleden krijgen de 
nieuwsbrief nu per e-mail en bij ca. 50 gemeenteleden wordt de nieuwsbrief in 
papieren versie rondgebracht. Mocht u uzelf of iemand anders willen opgeven 
voor de nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar:  
gemeentenieuws@pgbilthoven.nl 
 

ZONDAGSBULLETIN / LITURGIE 
Voor elke zondag wordt een Zondagsbulletin (ZoBu) gemaakt met daarin de 
orde van dienst (liturgie).  
De verspreiding gaat op dezelfde manier als het Gemeentenieuws. 



P a g i n a  | 13 

 

  

INFORMATIEGIDS 
In de informatiegids staan relevante gegevens over de wijkgemeente Centrum-
kerk van de Protestantse Gemeente Bilthoven. Hierin kunt u vinden wat de 
wijkgemeente is, wat ze doet  en bij wie u daarover informatie kunt krijgen. De 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van de informatiegids berust bij de ker-
kenraad van de wijkgemeente Centrumkerk. 
 

Redactie en realisatie 
Heeft u opmerkingen of vragen, dan kunt u terecht bij de samensteller:.  
Piet van Vuuren of mailen naar jaargids@pgbilthoven.nl 

 
KERKOMROEP / YOUTUBE 

De diensten in de Centrumkerk worden in beeld en geluid opgenomen door le-
den van het beamteam.  
Om die opnamen – direct of achteraf - te kunnen zien en/of beluisteren, is een 
computer met een internetaansluiting nodig. 
Daarmee logt u in op:  
www.kerkomroep.nl 
Op het landkaartje dat verschijnt klikt u de provincie Utrecht aan, vervolgens 
Bilthoven en daarna Centrumkerk. Voor direct luisteren klikt u op de foto van 
de kerk; voor achteraf luisteren kiest u de gewenste dienst. Ook kunt u de kerk-
dienst  direct of achteraf volgen via Youtube. Log dan in op Youtube en kijk bij 
Centrumkerk Bilthoven. 
Meeluisteren en -kijken kan ook via de website www.pgbilthoven.nl/ Cen-
trumkerk . 

 
KERKWEBRADIO 

Gemeenteleden die niet beschikken over een internetaansluiting en toch de 
wekelijkse eredienst willen beluisteren, kunnen een KerkWebRadio aanvragen. 
Voor informatie en aanvragen kunt u terecht bij André Kronenburg. 

http://www.kerkomroep.nl/
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Sectie-indeling van de wijkgemeente Centrumkerk

Links van de Soestdijkseweg = West. Rechts van de Soestdijkseweg = Oost. 
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Kerkenraad wijkgemeente Centrumkerk 
 

Predikanten 

Harold Oechies  wijkpredikant secties West-1 en Oost 1, 2 en 3 
Marjolein Cevaal-Erbrink wijkpredikant secties West 2 en 3 

 

Ouderlingen 

vakature (oost1 en west 1) 
Marijke Duijs  (west 2) 
Ria Foeken (west-3) 
Ineke Stienstra (oost-2 en 3) 
Matty Vroom (oost 2 en 3) 
 

Ouderlingen-kerkrentmeester 

Dick Boer 
Jan Homan  voorzitter 
 

Diakenen 

Annette Houwen 
Erik Kappetijn voorzitter 
Tini van der Sluijs  secretaris 
Han van Schoonhoven  
Mariëtte Venema 
 

Ouderlingen met bijzondere taak 

Lummy Blömer scriba kerkenraad en algemene kerkenraad 
Ellen Bransen jeudouderling 
Wim de Kruijf voorzitter kerkenraad 
Piet Stammes algemene kerkenraad 
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Sectie West – 1 

Ten westen van de Soestdijkseweg Noord 
(de oneven nummers horen hierbij) - ten 
zuiden van de Maartensdijkseweg - en 
ten noorden van de lijn Rogier van der 
Weydenlaan, Jan van Eijcklaan, Jan 
Steenlaan. 

Wilma Jongerius pm 
Rob van Loenen pm  
Han van Schoonhoven diaken 
Juul Stoker,  pm 
Anneke Verburg pm 
 

Sectie West – 2 

De Leyen en omgeving 

Marijke Duijs ouderling 
Mariëtte Venema diaken 
Henk en Jeannet Zeelenberg pm 
Jenneke Zaal  pm 
 

Sectie West – 3 

Vogelzang - Jachtplan e.o. 

Ria Foeken  ouderling 
Erik Kappetijn diaken 
Patrick van Beelen pm 
Connie van Beelen pm 
Thea Zwagerman pm 
 

 

 

 

 

 

Sectie Oost – 1 

Ten oosten van de Soestdijkseweg Noord 
(de even nummers horen hierbij) en ten  
noorden van de spoorlijn. 

Wilma Jongerius pm 
Rob van Loenen pm 
Tini van der Sluijs diaken 
Lijda Luiten pm 

 

De secties West-1 en Oost-1 zijn 
pastoraal samengevoegd. 

 

Sectie Oost  - 2 en 3 

Sectie Oost - 2: Winkelgebied - Sperwer-
laan - Bosuillaan –Julianalaan/Paltzerweg 
e.o.,  
Sectie Oost 3: Centrum 2 e.o., Overbos. 
Soestdijkseweg-zuid (even nummers) 

Matty Vroom ouderling 
Ineke Stienstra ouderling 
Annette Houwen diaken 
Sea Bijlsma  pm 
Endry van Garderen pm 
Leny van Lenthe pm 
Tjitske Maarsingh pm 
Janny Prépost  pm 
Tini van der Sluijs pm 
 

 

De Koperwiek 

Gré van der Werf pm  
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KERKDIENSTEN 
De gemeente komt elke zondag om 10.30 uur samen in de Centrumkerk. 
Ook op de Christelijke feestdagen zijn er erediensten in deze kerk. Daarnaast zijn 
er kerkdiensten voor bepaalde groepen of gelegenheden. 
U vindt actuele gegevens over de diensten in het Kerkblad en op de website, 
www.pgbilthoven.nl 

 

BIJZONDERE DIENSTEN  

DOOPDIENST 
Bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij één van de predi-
kanten. In overleg wordt dan een passende datum gezocht en de dienst ver-
der doorgesproken. 

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL 
De viering van het Heilig Avondmaal vindt ongeveer 1 keer per maand plaats. 
Ook kinderen zijn van harte welkom mee te doen. Er worden brood en wijn 
en druivensap gebruikt. 

HUWELIJK 
Voor de kerkelijke bevestiging van uw huwelijk neemt u contact op met één 
van de predikanten. 

 
 

KINDERKERK 

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt een kinderkerk georganiseerd. 
De kinderen komen samen met hun ouders in de kerk en maken het begin 
van de dienst mee. Voor aanvang van de schriftlezingen heeft de voorganger 
een gesprek met hen en daarna vertrekken ze naar hun eigen ruimte. Er 
wordt een Bijbelverhaal gelezen en gesproken over het thema, aansluitend bij 
hun belevingswereld. Er wordt gezongen en gebeden en de verwerking be-
staat uit het doen van een spel of knutselen. Er is speciale aandacht voor 
twee projecten (advent en veertigdagentijd). Aan het eind van het seizoen 
draagt de kindernevendienst de kinderen uit groep 8 over aan de jeugdkapel. 
Het seizoen wordt afgesloten met een gezellig samenzijn in de vorm van een 
(bos)spel, speurtocht en picknick. Wij willen uw (klein)kinderen van harte uit-
nodigen gezellig mee te doen!  
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Contactpersoon is Marjolein Cevaal 

De leiding bestaat verder uit:  
Martine van Aalst (rooster) 
Nicole Eggermont 
Esther Hendriks 
Endry van Garderen 
Elske Kraan 
Idelette Schuurman 
Ankie Verburg 

Nieuwe leiders zijn van harte welkom! 

 
KINDEROPPAS 

Elke zondagmorgen tijdens de dienst is er voor de allerkleinsten (0 t/m 4 jaar) 
kinderoppas.  
De kinderen worden op een leuke en gezellige manier beziggehouden.  
We zijn nog op zoek naar mensen die willen helpen met de kinderoppas.  
Contactpersoon is: Wasty van Maarseveen 

 
JEUGDKAPEL 

Op elke 4e zondag van de maand begint om 10:30 de Jeugdkapel voor kin-
deren in de middelbare-schoolleeftijd.  
De Jeugdkapel wordt gehouden in de jeugdruimte in De Magneet. 
De Jeugdkapel is bedoeld als vervolg op de kinderkerk waarbij de jeugd haar 
eigen mening kan gaan vormen over geloofszaken.  
Pittige geloofsdiscussies worden afgewisseld met leuke activiteiten om de 
groepsvorming te bevorderen.  

Contacpersonen zijn: 
Thea Zwagerman en  
Patrick van Beelen. 

 

KERK- EN SCHOOLDIENSTEN 

Ongeveer 4 keer per jaar wordt in de Centrumkerk een Kerk- en Schooldienst 
gehouden in samenwerking met de Julianaschool.  
De dienst is gericht op kinderen en hun ouders, maar beslist niet kinderachtig. 

Coördinatie: ds. Marjolein Cevaal. 
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PREEKVOORZIENING 

Voor de invulling van de vrije zondagen van de eigen predikanten wordt 
meestal een beroep gedaan op gastpredikanten.  
We kunnen een beroep doen op een aantal predikanten die geen eigen ge-
meente (meer) hebben omdat ze met emeritaat (pensioen) zijn of in een zie-
kenhuis of andere zorginstelling werken of verbonden zijn (waren) aan een 
school of universiteit. 
Soms komen er suggesties van gemeenteleden om een bepaalde predikant te 
vragen.  

Niet iedereen is natuurlijk beschikbaar op de gewenste zondag.  

Afspraken maken voor vakantiezondagen zijn het moeilijkst.  

Coördinatie: Lummy Blömer 

 

DAGKAPEL 

In de hal van de Centrumkerk is een dagkapel ingericht waar iedereen die 
daaraan behoefte heeft even kan binnenlopen voor een moment van bezin-
ning of om een kaarsje op  
te steken.  

Tijdens de openingsuren van het kerkelijk bureau is de dagkapel in elk geval 
geopend.  

Het streven is gericht op een ruimere openstelling, waarbij er ook gelegen-
heid zal worden geboden voor een goed gesprek onder het genot van een 
kopje koffie of thee. 

De dagkapel zal ook worden opengesteld bij (wereld)schokkende gebeurte-
nissen. 

Coördinatie: Femke Helsdingen 

 

OPEN CENTRUMKERK 

De Centrumkerk is open op zaterdag tussen 14.00 en 16.30 uur tijdens de 40-
dagentijd, de zomerperiode juli en augustus, en de Adventstijd. Als het bord 
"De kerk is open" buiten staat, is iedereen van harte welkom. 

Er zijn vrijwilligers die iets kunnen vertellen over onze kerkelijke gemeen-
schap. Er is ook gelegenheid om een kaarsje te branden of een gedachte of 
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belevenis op te schrijven. Daaraan wordt op de zondag erop in de kerkdienst 
aandacht besteed. Het is ook mogelijk om met iemand in gesprek te gaan, 
een kopje koffie of thee te drinken, of alleen rustig te zitten en te luisteren 
naar muziek; de ene keer live gespeeld door mensen die dit fijn vinden om 
muziek te maken, een andere keer muziek van een CD. 

Behalve deze zaterdagmiddagen staan de kerkdeuren van de Centrumkerk 
ook open als het kerkelijk bureau open is. In de dagkapel kan dan een kaarsje 
worden aangestoken of een intentie worden opgeschreven. 

Informatie bij de teamleden: Lummy Blömer 
Femke Helsdingen 
Ria Konijnenberg 
Machteld Loeff 
Tjitske Maarsingh 
Tini van der Sluijs 

 

DIENSTEN IN VERZORGINGSHUIZEN 

DE BILTSE HOF 

In De Biltse Hof wordt 1 keer in de 14 dagen op donderdag om 10.30 uur 
een kerkdienst gehouden. 
Ook worden gespreksgroepen en individueel pastoraat georganiseerd door 
ds. Froukje Pitstra. 

Zij is als geestelijk verzorger werkzaam bij De Biltse Hof, De Rinnebeek en 
Plaza Mayor, onderdeel van de Stichting De Bilthuysen. 

Als u of een familielid van u verhuist naar één van deze verpleeghuizen, dan 
kunt u dat aan haar doorgeven via e-mail: 

f.pitstra@debilthuyzen.nl. 
 

DE BREMHORST 

In de Bremhorst wordt 1 keer in de 14 dagen op donderdag om 11.00 uur 
een kerkdienst gehouden. 
Na afloop van de dienst wordt er 
met elkaar koffiegedronken en nagepraat. De gehele samenkomst duurt on-
geveer een uur. 

Coördinatie: Froukje Pitstra. 
 

DE KOPERWIEK 
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Elke donderdagavond om 19.00 uur wordt er een oecumenische kerkdienst 
gehouden in de Koperzaal in verzorgingstehuis De Koperwiek. In deze dien-
sten gaan afwisselend de predikanten uit de Bilt en Bilthoven voor. 

Om alles in goede banen te leiden zijn er per avond drie gastvrouwen actief. 
Zij zorgen voor de koffie en halen en brengen, indien noodzakelijk, ook be-
woners van en naar hun appartementen.  
Na afloop van de dienst wordt er met elkaar koffiegedronken, gepraat en 
gezamenlijk enkele bekende liederen gezongen.  
De gehele samenkomst duurt ongeveer een uur. 

Contactpersoon:  
Gré van der Werf  
e-mail: koperwiek@paltzer.nl 

 

TAIZÉVIERINGEN 

Op de laatste zondag van de maand, behalve als er een kerkelijke feestdag is, 
wordt om 19.30 uur een Taizéviering gehouden in de Centrumkerk. Deze me-
ditatieve vieringen in de sfeer van het Franse klooster in Taizé worden bege-
leid door een koor en instrumentalisten. Er wordt in verschillende talen ge-
zongen en er is gelegenheid om stil te zijn. Tijdens het aansteken van de 
kaarsjes is er gelegenheid om een gebedsintentie op te schrijven. 
Bij elke viering zingt het koor en spelen instrumentalisten. Wie mee wil zin-
gen in het koor of mee wil doen met een instrument is van harte welkom. We 
oefenen om 18.00 uur, voorafgaand aan de viering. Na afloop is er de moge-
lijkheid om thee of koffie te drinken en na te praten. 
Iedereen, jong of oud, is van harte welkom. 
Contactpersonen:  
Matty Vroom en Louise Blok 
Meer info: Martien Zigterman  
email: martien@zigterman.com 

 

  

mailto:koperwiek@paltzer.nl
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ACTIVITEITEN 
Naast kerkdiensten worden in en om de Centrumkerk en de aangrenzende loka-
len de volgende activiteiten georganiseerd. 

 

BIJBELGESPREKSKRING 

Op de eerste woensdag van de maand is er in de Serre van de Centrumkerk een 
Bijbelkring.  

We komen elke eerste woensdag van de maand om 10.30 uur bij elkaar, tot on-
geveer 11.30 uur.  

Een ieder bijbellos of -vast is van harte welkom.  

Informatie bij: Harold Oechies 

 

DOMINEE OP SCHOOL 

Aan de groepen 5,6 en 7 wordt de 'basiscatechese’ nu op de (Juliana) school aan-
geboden.  

Onder lestijd zal ds. Marjolein Cevaal meerdere keren per jaar een bezoek bren-
gen aan het klaslokaal en daar met alle kinderen (in totaal zo'n 200 leerlingen) 
spreken over "wat voor een boek is de Bijbel", "wat gebeurt er in een kerk-
dienst", "wat vieren we bij het Avondmaal", etc. 

Mochten ook andere Bilthovense basisscholen belangstelling hiervoor hebben, 
dan wordt gekeken naar de mogelijkheden. 

Informatie bij Marjolein Cevaal. 

 

EETGROEP VAN OUDERS MET (JONGE) KINDEREN 

Het idee: eens in de paar weken een gezin te eten krijgen, en eens in de paar 
weken met je eigen gezin bij iemand anders eten. 
Een prima manier om elkaar te leren kennen.  

De maaltijd begint om 18.00 en is in de regel om 19.15 weer afgelopen. 

Informatie en opgave bij 
Piet Stammes of  
Louise Blok. 
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HUISKAMERGESPREKSGROEP 

In deze groep gaan we met elkaar in gesprek naar aanleiding van een boek, 
waarvan we voor elke bijeenkomst een hoofdstuk lezen.  

We vinden het leuk en zinvol om met leeftijdsgenoten van gedachten te wisse-
len over ons geloof.  

Aan de orde komen vragen zoals 'wat geloof je eigenlijk', en 'wat betekent ge-
loven en hoe pasje het in het dagelijks leven toe'.  

De groep is bedoeld voor iedereen tussen de 25 en 40 jaar.  

Of je actief betrokken bent bij de gemeente of misschien nog niet: van harte 
welkom.  

Er is ruimte voor tien deelnemers.  
Bij meer geïnteresseerden vormen we meer groepen.  

We komen maandelijks op een dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij elkaar, 
om de beurt in de huiskamer van één van de deelnemers. (Laat de keuze van 
de avond geen reden zijn je niet aan te melden.)  

Vragen en/of aanmelden bij:  

Esther Hendriks of  
Elske Kraan, via:  

huiskamergespreksgroep@pgbilthoven.nl. 

 

LEESKRING LITERATUUR 

Van harte aanbevolen voor ieder die wel eens over iets anders wil praten! In 
deze kring willen we samen mooie boeken lezen die uitnodigen om een ge-
sprek aan te gaan over wat de inhoud van het boek bij ons oproept. 

Niet zozeer de schrijver of het boek staan centraal, maar wat het met ons doet 
en hoe wij omgaan met de (levens-)vragen die we tegenkomen. 

Het betreft boeken uit de hedendaagse Nederlandse literatuur, en we komen 
eens in de maand bij elkaar.  Je hoeft niet "belezen" te zijn of literair ge-
schoold!  

Tijd en plaats worden nader bekend gemaakt in kerkblad en zondagsbulletin. Er 
is plaats voor ongeveer 10 mensen. 

Meer informatie en opgeven kan bij: Matty Vroom  
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OUDERENSOOS 

Op de laatste vrijdagmiddag van iedere maand is er een ouderensoos voor ou-
deren vanaf 65 jaar, die nog zelfstandig thuis wonen.  

De begintijd is 14:30 uur en we eindigen rond 17:00 uur. We beginnen dan met 
koffie en thee met iets lekkers erbij en maken kennis met elkaar als we elkaar 
nog niet kennen en praten we even bij. 

Daarna is er gelegenheid om met elkaar spelletjes te doen zoals: rummikub, 
scrabble, kaarten, dammen, schaken etc. Rond 16:15 wordt er nog iets gedron-
ken met iets hartigs erbij en wordt er nog verder gespeeld.  

U bent van harte welkom en u behoeft zich niet vooraf aan te melden. Kent u 
iemand (kerkelijk of niet kerkelijk) die dit ook leuk zou vinden dan is zij/hij van 
harte welkom.  

Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u bellen naar: 

Ria Foeken 

 

ROCK SOLID 

Om de week is er op vrijdagavond een Rock Solid bijeenkomst van 19.00 – 
20.00 uur voor kinderen van groep 7 tot en met de 2e klas middelbare school. 
Houd je van spelletjes doen, chillen en praten met elkaar over (vragen over) ge-
loven? Kom dan meedoen!  
Wie de leiding is houden we nog even geheim. 
Meer informatie en opgeven kan bij: Marjolein Cevaal 

 
SEIZOENSGESPREKKEN 

Dit zijn gesprekken gehouden op de derde woensdagmorgen van de maand 
rond verschillende gespreksthema's.  

Het doel is een gezellig samenzijn waarbij we door middel van luchthartige of 
diepzinnige gesprekken elkaar beter leren kennen.  

Bent u senior dan is dit wellicht iets voor u, hoewel een ieder die aan wil schui-
ven meer dan welkom is.  

De gespreksleiding is in handen van ds. Harold Oechies en gastsprekers. 

Verdere informatie wordt bekend gemaakt via het gemeentenieuws en de 
website.  

Contactpersoon is: Harold Oechies. 
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VERJAARDAGVIERING 80+ 

Elke maand worden de gemeenteleden die de betreffende maand 80 jaar of 
ouder uitgenodigd voor een verjaardag bijeenkomst in de Centrumkerk. 
Deze bijeenkomst vindt plaats op een wisselende dag in de betreffendemaand 
en duurt van 10.30 uur tot 11.15 uur in de Serre.  

Naast enkele vrijwilligers zijn ook de beide predikanten aanwezig.  
Na een rondje koffie met verjaardagstaart wordt gereflecteerd op een vraag.  
Bijvoorbeeld: wat was het meest bijzondere verjaardagscadeau dat u afgelopen 
80 jaar hebt gehad?!  

Coördinatie ligt in handen van vrijwilligers, informatie bij: 

Jennie van Wingerden. 

 

ZONDAGAVONDGESPREKSGROEP 

Maandelijks komen we met een aantal gemeenteleden in de leeftijd van tussen 
de dertig en de zestig bij elkaar bij iemand thuis. 

Uitgangspunt was de zondagavond, maar het is ook weleens door de weeks. 
We praten met elkaar over onderwerpen die te maken hebben met ons geloof 
en onszelf.  

We kunnen goed wat nieuwe deelnemers gebruiken.  

Informatie bij: Erik Kappetijn 

 

 

TOEGANKELIJKHEID 
De kerkzalen en bijruimten van de Centrumkerk zijn goed toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers. Er is geen speciaal invalidentoilet, maar het lin-ker toilet biedt 
ruimte voor b.v. een rollator. 
 
RINGLEIDING 
In de kerkzaal van de Centrumkerk is een ringleiding voor slechthorenden. 
 
VERHUUR KERKGEBOUWEN 
Voor gebruik/huur gebouwen zie: verhuur@pgbilthoven.nl 
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ONDERSTEUNING 
 
Om de diverse kerkdiensten goed te laten verlopen is ondersteuning nodig op  
diverse terreinen, zoals hierna vermeld. 
 
AUTODIENST 

Als u niet meer zelfstandig naar de kerk kunt komen, dan kunt u (graag ruim 
van tevoren) contact opnemen met: John van Zijl 

 
BEAMTEAM 

Tijdens de diensten in de Centrumkerk maken telkens 2 mensen beeld- en ge-
luidopnamen ten behoeve van de kerkomroep.  
Ook zorgen zij ervoor dat te zingen liederen en andere gegevens middels een 
beamer worden geprojecteerd in de kerk. 
Coördinatie: Dirk Verburg. 
Overige teamleden: 
Joëlle van Aalst 
Annelies van Aalst 
Johan Biemond 
Joost Kieviet 
Jan van de Sande 
Ilja Soede 
Piet van Vuuren 
 

BLOEMEN OP ZONDAG 
Op zondag is er een bos bloemen in de kerk, die na afloop van de dienst wordt 
gebracht naar een gemeentelid dat bijzondere aandacht verdient, b.v. wegens 
ziekte of een operatie. De bestemming van de bloemen wordt bepaald door de 
dienstdoende ouderling in samenspraak met de predikant. 
De dames Loes Heringa, Jeannette Zeelenberg en Sea Bijlsma zorgen er bij 
toerbeurt voor  dat er elke zondag bloemen in de kerk staan.  
Coördinatie: Sea Bijlsma. 

 
CANTORIJ 

De cantorij bestaat uit het grote koor, het kamerkoor en de kindercantorij. Re-
petities vinden plaats in de Centrumkerk.  
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met 

Wim Brands via cantor@pgbilthoven.nl. 
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GROOT KOOR 

Het grote koor van de cantorij is een groep van ongeveer dertig enthousi-
aste zangeressen en zangers. Het koor repeteert op woensdagavond van 
19.45 uur tot 20.45 uur en zingt zo'n acht keer per jaar tijdens de diensten. 
Het grote koor is altijd op zoek naar leden in alle stemgroepen, dus schroom 
niet om eens langs te komen of contact op te nemen met de cantor, Wim 
Brands. KAMERKOOR 

Het kamerkoor van de cantorij bestaat uit een selecte groep geoefende zan-
gers.  
Het kamerkoor repeteert op woensdagavond van 21 .00 uur tot 22.00 uur.  
Het kamerkoor zingt zo'n acht keer per jaar tijdens de erediensten. Reper-
toire uit de volle breedte van de kerkmuziek, van gregoriaans tot heden-
daags. 
Daarnaast zijn er bijzondere projecten, zoals een concert of een cantate-
dienst.  
Zingt u ook handig van blad? Neem dan eens contact op met de cantor, 
Wim Brands. 

 

KINDERKOOR 

Het kinderkoor van de cantorij repeteert op woensdag aan het eind van de 
ochtend. In de repetities wordt muziek ingestudeerd en gewerkt aan noten 
lezen en stemvorming.  
Het koor treedt op tijdens de maandopeningen, op donderdagmorgen in de 
Centrumkerk.  
Ook zingt het koor een aantal keren in kerk- en schooldiensten.  
De kindercantorij wordt vanuit de kerk gecoördineerd door: 

Wim Brands  

 

KOFFIEDRINKEN 

Vóór en na alle zondagmorgendiensten is er koffie en thee. Dit wordt verzorgd 
door een grote groep gemeenteleden. Er wordt gebruikgemaakt van FairTrade-
producten.  
De coördinatie is in handen van: 
Willemijn Tuinstra 
Wilt u ook weleens koffieschenken? Neem dan contact op met Willemijn. 
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LECTOREN 

De zondagse lezing uit het Oude Testament wordt vrijwel altijd gedaan door 
een lector, die daartoe een korte opleiding heeft gehad. De lectoren zijn: 

Johan Biemond 
Petra Brands 
Lummy Blömer 
Dick Boer 
Femke Helsdingen 
Rian de Hulster 
Wim Lieve 
Tjitske Maarsingh 
Ineke Stienstra 

De coördinatie is in handen van: 
Lummy Blömer 
 

KOSTER 

De koster van de Centrumkerk is: 
Coen Helsdingen. 
Wim Zaal is hulpkoster. 
 

OPEN CENTRUMKERK 

De Centrumkerk is open op zaterdag tussen 11.00 en 14.00 uur tijdens de 40-
dagentijd, de zomerperiode juli en augustus, en de Adventstijd. 
Als het bord "De kerk is open" buiten staat, is iedereen van harte welkom. 
Er zijn vrijwilligers die iets kunnen vertellen over onze kerkelijke gemeenschap. 
Er is ook gelegenheid om een kaarsje te branden of een gedachte of belevenis 
op te schrijven. Daaraan wordt op de zondag erop in de kerkdienst aandacht 
besteed. Het is ook mogelijk om met iemand in gesprek te gaan, een kopje kof-
fie of thee te drinken, of alleen rustig te zitten en te luisteren naar muziek; de 
ene keer live gespeeld door mensen die dit fijn vinden om muziek te maken, 
een andere keer muziek van een CD. 
Behalve deze zaterdagmiddagen staan de kerkdeuren van de Centrumkerk ook 
open als het kerkelijk bureau open is. In de dagkapel kan dan een kaarsje wor-
den aangestoken of een intentie worden opgeschreven. 
Teamleden: Lummy Blomer, Marie Anne de Bruin, Femke Helsdingen, Ria Konij-
nenberg, Machteld Loeff, Tjitske Maarsingh, Tini van der Sluijs 
Informatie bij de teamleden 
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ORGANISTEN 

De gemeentezang in de Centrum kerk wordt op het orgel en/of de piano bege-
leid door: 

Wim Brands (cantor)  
Helmut Schrovenwever 

 

SERRE-INRICHTING 

Een onderdeel van de Centrumkerk is de nieuw aangebouwde Serre die de ver-
binding vormt tussen de kerkzaal en De Magneet.  

Het is een multifunctionele ruimte die voor allerlei doeleinden wordt gebruikt. 
Zo wordt er voor en na de kerkdienst koffie gedronken en worden er allerlei 
vergaderingen en bijeenkomsten gehouden.  

Voor de inrichting en aankleding van deze ruimte is een permanente commissie 
aangesteld, die er ook op let dat niet allerlei folders en posters worden neerge-
legd of opgehangen. 

Als u iets aan de inrichting van de Serre wilt veranderen of er iets wilt ophan-
gen, neem dan vooraf contact op met een lid van deze commissie. 
De commissie wordt gevormd door: 
Endry van Garderen (coördinator) 
Thea Zwagerman 
 

WELKOM 

Als u op zondag de kerk binnenkomt door de zij-ingang (links van de kerk) dan 
wordt u welkom geheten door een ouderling. In verband met koffie drinken 
vóór de dienst wordt deze ingang het meest gebruikt. Als u gebruik maakt van 
de hoofdingang dan wordt u begroet door mensen van de welkomstcommissie. 

Het rooster van de commissie wordt gecoördineerd door: 

Anneke Kappetijn 
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WERKGROEPEN 
WERKGROEP “INSPIREREN” 

De Commissie Leren is door de Algemene Kerkenraad van de PGB ingesteld en 
heeft tot doel één zijde te vullen van de drie die het wezen van een gemeente 
uitmaken: vieren, dienen, inspireren, -de laatste dus.  

De Commissie organiseert lezingen, gesprekken en cursussen voor belangstel-
lende gemeenteleden.  

Daarbij gaat het vooral om de relatie tussen gemeente en wereld, maar ook 
over dichters, over gedachten en voorstellingen in de Bijbel, zoals de serie over 
Dood en opstanding in het Oude Testament en in de vroege kerk en dergelijke.  

De plannen worden steeds in het kerkblad, via het zondagsbulletin en door 
middel van direct mail bekend gemaakt.  

Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende leden:  

Gijsbert van Beusekom (namens De Ark) 

Louise Blok 

Ellen Kieviet 

Harold Oechies 

Els Vriens en Astrid  Veldhuis (namens de OLV-kerk) 

 

WERKGROEP “VIEREN” 

De werkgroep “Vieren” houdt zich inhoudelijk bezig met de erediensten.  

Hierbij valt te denken aan de keuze van de leesroosters, van projecten, de in-
vulling van de liturgische onderdelen, van bijzondere diensten.  

Soms gaat het om een specifieke dienst, soms over de liturgie in een groter 
perspectief; kunnen we de diensten op een aansprekende manier vorm blijven 
geven voor jong én oud?  

De werkgroep Vieren wordt gevormd door: 

Lummy Blömer, scriba 
Wim Brands, cantor 
Marjolein Cevaal, predikant 
Harold Oechies, predikant 
Idelette Schuurman, kinderkerk  

 



P a g i n a  | 31 

 

  

WERKGROEP ZWO 

ZWO staat voor: zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. 
Deze groep bestaat uit zes mensen en vergadert acht keer per jaar.  

De groep houdt zich onder andere bezig met de veertigdagencampagne, di-
verse schrijfacties van Kerk in Actie, de Paasgroetenactie en de zendingsbussen 
(in samenwerking met de zendingscommissie van De Ark). De werkgroep is 
aanspreekpunt aangaande het gebruik van Fairtrade-producten binnen de ker-
kelijk gemeente. 

Contactpersoon is: 
Machteld Loeff.  

De overige werkgroepleden zijn: 

Jos Jongerius 

Tjitske Maarsingh,  

Mieneke van Oord,  

Ankie Verburg,  

Anneke Verburg 

Erik Kappetijn (ZWO-diaken) 

John van Zijl 

 

WERKGROEP OECUMENISCH  
DIACONAAT (WOD) 

De werkgroep Oecumenisch Diaconaat van de Raad van Kerken de Bilt en om-
streken probeert niet-kerkelijke mensen, van wie hun problematiek groter is 
dan zij zelf aankunnen, en die niet wordt opgelost binnen het sociale stelsel 
van de overheid, met advies, (kortdurende) begeleiding, of met concrete, soms 
financiële, hulp weer op weg te helpen. 

Contactpersoon is:  

Nico van Wiggen via wod.raadvankerken@gmail.com 

 

RAAD VAN KERKEN 

De Raad van Kerken De Bilt en Omstreken is een samenwerkingsverband van 
christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in de zes dorpskernen van de 
gemeente De Bilt en in Den Dolder.  
De aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen willen elkaar versterken en 
gezamenlijk dienstbaar zijn aan de samenleving, met behoud van eigen identi-
teit en zelfstandigheid.  
Meer informatie is te vinden op: www.raadvankerkendebilt.nl 


