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Preek van de Leek met Ike Bekking

Zondag 16 oktober 16.00 uur
Bilthoven zingt met kamerkoor/cantorij

Zondag 6 november 10.30 uur
10.30 uur Gedenken overleden gemeenteleden

Zondag 13 november 16.00 uur
Preek van de Leek met Vincent Cornelisse in de 
OLV,   Gregoriuslaan 8

Ook te bekijken/te beluisteren via:
www.pgbilthoven.nl of 
www.kerkomroep.nl/Centrumkerk Bilthoven

Colofon
Centrumkerk, Julianalaan 42, Bilthoven
Kerkdienst ‘s zondags om 10.30 uur
 
Kerkelijk Bureau
Coen Helsdingen
Julianalaan 42, 3722 GR, Bilthoven
Tel. 030-228 28 26
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
www.pgbilthoven.nl
 
Predikanten 
– ds. Harold Oechies, 030-6966497 
 dsoechies@pgbilthoven.nl
 Willem de Zwijgerlaan 2, 3722 JR, Bilthoven

– ds. Marjolein Cevaal, 030-6336151 
 dscevaal@pgbilthoven.nl
 Prins Hendriklaan 43, 3721 AP, Bilthoven
 
Omzien naar elkaar
Heeft u behoefte aan contact met één van de pastoraal medewerkers,  
ouderlingen of predikanten, neem dan contact op met één van  
de predikanten.
 
Kopij-adressen
– Website: webteam@pgbilthoven.nl
– Gemeentenieuws: gemeentenieuws@pgbilthoven.nl
– Kerk Magazine: redactie@pgbilthoven.nl
 
Dagkapel
Open van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 15.00 uur.  
Let op RIVM richtlijnen. 
 
Collectes
Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven: 
– Diaconie 
 NL 37 INGB 0395 8204 64 
 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven 
– Kerkrentmeesters 
 NL21 RABO 0373 7164 27
 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening 



Voorwoord
Verbinding
Het thema in dit zomernummer is verbinding. Aan het einde 
van deze mooie zomer start het nieuwe seizoen en zoeken 
we elkaar weer op. Met dit magazine zoeken we onze lezers 
op, mensen van in en om de Centrumkerk. We laten in dit 
nummer zien wat we het eerste half jaar hebben gedaan en 
wat gepland staat voor het tweede half jaar.

De Centrumkerk is een ontmoetingsplaats waar mensen van 
alle leeftijden samenkomen voor kerkelijke- en burgerlijke 
activiteiten. En dit jaar zijn we ook een ontmoetingsplaats 
voor Oekraïense vluchtelingen. Met veel vrijwilligers en 
donateurs van binnen en buiten onze kerk geven we deze 
mensen twee dagen in de week een thuis en helpen we hen 
aan kleding, speelgoed, fietsen en nog veel meer.

Aan alle lezers is mijn oproep kom en zoek verbinding met 
ons en help mee om deze ontmoetingsplaats een plek te 
laten zijn waar iedereen zich thuis voelt.
Veel leesplezier!

Wim de Kruijf

Nieuwe redactieleden
De eerste twee magazines zijn gemaakt door de leden van de 
commissie communicatie. 
Ook nu zijn een aantal commissieleden nog betrokken bij 
dit magazine. Wij zijn blij dat we Marijke Duijs en Annelies 
Brielsman als nieuwe redactieleden mogen verwelkomen: 
veel succes! 
We zijn nog op zoek naar uitbreiding. Vind je het leuk om 
drie keer per jaar een magazine te maken, doe dan mee met 
Marijke en Annelies. Voor vragen en aanmelden graag een 
bericht naar redactie@pgbilthoven.nl.

De werkgroep Communicatie
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Interview jeugdkapel

Verbinding

We zitten in de huiskamer 
van Patrick van Beelen met 
een heerlijk kop koffie. Aan de 
tafel zit ook Thea Zwagerman. 
“Verbinding” is een boeiend 
onderwerp om over te praten 
en we belichten dit thema aan 
de hand van een interview met Thea en Patrick, de 
drijvende krachten achter de jeugdkapel.

Maak kennis met ze. Thea is geboren in Andijk. 
Andijk was een Gereformeerd bolwerk in het ver-
der bijna geheel Katholieke West-Friesland. Er zijn 
vijf kinderen in het Gereformeerde tuindersgezin. 
“We hielpen allemaal mee op het land”, vertelt 
Thea. Moeder is lid van de Vrouwenbond. Helaas is 
een broer van Thea overleden. 
Patrick komt uit een niet-christelijk gezin in 
Katwijk. Zijn broer en zus zijn, net als Patrick, wel 
naar een christelijke school gegaan. Patrick zegt: 
”Katwijk inspireert wel tot een christelijke le-
venswandel: zuinig zijn en omzien naar de ander.” 
Er wordt PvdA gestemd. Patrick is natuurweten-
schapper. Wat Patrick heeft overgehouden aan zijn 
jeugd is het trouw zijn en bij elkaar blijven. 

Laat iedereen in zijn waarde
Thea woont samen met haar zoon Nick. Haar 
moeder was een hartelijke vrouw, haar vader was, 
mede door zijn moeilijke jeugd, op zichzelf. Gasten 
zijn wel altijd welkom in het gezin; moeder heeft 
altijd soep voor ze! “Ik heb geleerd iedereen in zijn 
waarde te laten”, zegt Thea.
In 2001 is Patrick gedoopt in de Zuiderkapel; later 
is hij naar de Centrumkerk gegaan waar hij zich 
mee verbonden voelt. Samen met zijn vrouw Con-
nie heeft hij belijdenis gedaan. Hij is lang zoeken-
de geweest, maar via de Alpha-cursus, een bijbel-
studie, is hij tot het geloof gekomen. Patrick heeft 

Maak kennis met de 
Jeugdkapel

tevens een mooie ervaring over de Heilige geest en 
wordt in zijn hart geraakt. 
Dat was voor Patrick bijzonder en waardevol om 
mee te maken. “Ik vind de oude vertalingen van de 
Bijbel moeilijk maar de “Groot Nieuws-bijbel‘ geeft 
mij de juiste inzichten‘, zegt Patrick. 

Drijvende krachten Jeugdkapel
Ook Thea voelt zich verbonden met de Centrum-
kerk omdat ze al lang in Bilthoven woont. Zo heeft 
ze meegewerkt aan de organisatie van de crèche 
en ook bij  de kindernevendienst. Naar de kerk 
gaan in de eigen woonplaats vindt ze goed en fijn.
Patrick heeft zelf ook Alpha-cursussen gegeven. 
Maar nu leidt hij samen met Thea de Jeugdkapel: 
van kinderlijk naar volwassen geloof. Mooi en 
spannend werk, vinden ze het. Het verschil maken 
in een jong leven en de kinderen motiveren om het 
geloof te behouden, is de uitdaging. Het evangelie 
is bij de kinderen immers geen vanzelfsprekend-
heid. 
“Het is een uitdaging”, licht Thea toe. “Kinderen 
durven immers veel te zeggen. We verwelkomen 
in de Jeugdkapel jongeren vanaf twaalf tot en met 
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Interview jeugdkapel

Zomervieringen

achttien jaar. We zien elkaar één keer per maand 
onder kerktijd in een eigen ruimte.”

Samen bereiden Thea en Patrick de bijeenkom-
sten voor aan de hand van vragen en stellingen. 
Tijdens de bijeenkomsten wordt er tevens gebe-
den, een kaars aangestoken en lezen de jongeren 
Bijbelteksten voor. In deze sfeer ontstaan mooie 
gesprekken, die vertrouwelijk zijn. Een gewild 
thema onder de jongeren is onder andere Christe-
lijke muziek “Soms komt de wetenschap ook aan 
de orde als er bijvoorbeeld over de tijd gesproken 
wordt”, zegt Patrick.

Liefde
Naast serieuze gesprekken en stellingen staat 
ook de gezelligheid. Zo is de groep  eens wezen 
klimmen in het Klimbos en kano varen. Een goede 
manier om elkaar nog beter te leren kennen. 
Patrick en Thea doen de Jeugdkapel met liefde: 

Afgelopen zomervakantie waren er tien zomervie-
ringen. Iedere dinsdag en iedere donderdag van 
10.30 uur tot 11.00 uur. Zoals iedere dag stonden de 
deuren open. Gemeenteleden schoven aan en ook 
vakantievierders waren van harte welkom. 
Alle vieringen zijn terug te zien via onze kerkom-
roep. Hoe bijzonder is het dat onze predikanten 
Marjolein Cevaal en Harold Oechies onze gemeen-
teleden de gelegenheid en ruimte gaven dit te 
kunnen doen.

Een team van vijftien gemeenteleden hebben deze 
vieringen verzorgd met ruimte voor eigen invul-
ling. Muziek, zang, Bijbellezingen, gedichten en 
verhalen wisselden elkaar af. Zoals in één van de 
vieringen het luisteren naar elkaar centraal stond. 
Als een ander je vraagt te luisteren en als je die 
ander laat blijken hem of haar te begrijpen dan 
kan dat al voldoende zijn. Uit iedere viering kwam 
een boodschap naar voren waar je als luisteraar de 
zomerdag in kon gaan vol goede moed en optimis-
me! Tot slot een vredeswens. 

Thea al twaalf jaar en Patrick acht jaar. 
Thea vertelt enthousiast: ”Ik word er blij van als er 
veel jongeren komen bij de Jeugdkapel, als ze iets 
moois delen en hun vertrouwen geven. Vrienden 
en vriendinnen zijn altijd van harte welkom op de 
Jeugdkapel”, benadrukt ze. 
Patrick wil graag zijn geloof uitdragen hoe hij zelf 
tot het geloof kwam. Hij heeft overigens ook con-
tact met de ouders van de Jeugdkapel- bezoekers 
maar vindt het belangrijk niet alles wat hem is 
toevertrouwd door te vertellen. “Ik voel mij een 
gezegend mens, dat ik onder andere dit werk mag 
doen. Daar ben ik dankbaar voor”, sluit Patrick dit 
gesprek af om vervolgens voor te gaan in gebed.  

Marijke Duijs en Annelies Brielsman

"Vrede wensen wij u toe. Liefde wensen wij u toe. 
Moge God u behoede, leef met zijn liefde. Voel de 
zon op je gezicht. Loop op rozen en voel je licht. 
Ga naar buiten voel je vrij: altijd zomer zal het zijn. 
Waar je ook bent en wat je ook doet: heb het goed. 
God, de Heer zal met je zijn. Hij geeft zomer zonne-
schijn."



Interview Reynoud

Even Centraal | 6

Wees tevreden met wat je hebt 
en ook met wat je niet hebt’
Hij is opgegroeid in een Gereformeerd gezin in 
Bilthoven. Op zijn achttiende verliet hij deze 
woonplaats. Nu woont hij in Utrecht-Overvecht, 
in een flat. Hij is 59 jaar en heeft een broer en een 
zus met wie hij niet zo vaak maar wel fijn contact 
heeft. Maak kennis met Reynoud Brandse en zijn 
levensmotto: “Wees tevreden met wat je hebt en 
ook met wat je niet hebt’. 

In het gezin wordt uit de Bijbel gelezen, gebeden 
en er wordt naar de kerk gegaan. Toen was dat nog 
de Julianakerk, die inmiddels onze vertrouwde 
Centrumkerk is. Het geloof komt af en toe ter spra-
ke in het gezin Brandse. 
Jammer genoeg heeft Reynoud weinig schoolop-
leiding gehad; er is destijds helaas een verkeerde 
diagnose gesteld. Pas op latere leeftijd wordt er 
autisme geconstateerd. Reynoud betreurt die ver-
keerde diagnose want hierdoor heeft hij zich niet 
volledig kunnen ontwikkelen.

Hij vindt het geloof soms moeilijk: bestaat God 
wel? Met de huidige situatie, zoals de oorlogen, is 
het moeilijk te geloven, vindt Reynoud. “Hoe geef 
je de juiste formulering aan je woorden als je gaat 
bidden? Het moet mogelijk zijn dat je -  als je geen 
woorden hebt - gewoon stil te zijn.”
Daarnaast houdt Reynoud zich bezig met bijna 
dood ervaringen. Dat helpt hem om minder bang 
te zijn om dood te gaan. Daarnaast luistert hij vaak 
naar de radio, leest hij veel en is hij geïnteresseerd 
in de wereld om hem heen. Overigens heeft hij 
geen televisie. 

Reynoud voelt zich erg met de Centrumkerk ver-
bonden. Hij is er vertrouwd, kent er mensen en 
heeft in de omgeving van de kerk gewoond. Ook al 
woont hij nu in Utrecht, hij blijft er graag komen. 
Eén keer in de drie weken doet hij de Alpha-cur-
sus, een bijbelstudie. Nu is het thema: “God is 
groter dan je denkt”. Hij leert ervan, al vindt hij de 

vragen soms best moeilijk. Ook hier voelt hij ver-
binding. Reynoud vindt het leerzaam dat er tevens 
aandacht wordt geschonken aan andere geloofs-
overtuigingen. 

Digitale wereld
Reynoud vertelt: “Ik word blij 
als de dingen mij niet boven 
het hoofd groeien. Persoonlijk 
contact staat bij mij voorop.” 
Hij heeft een grondige hekel 
aan de risico’s van de digitale 
wereld. Hij vindt dat iedereen 
respect verdient en eigen 
keuzes mag maken, maar volgens Reynoud lijkt 
het erop dat je geen respect krijgt als je niet mee 
wil doen aan de computer en aan de mobiele tele-
foon vernieuwingen. “Sluit mensen niet uit”, zegt 
hij. Overigens vindt hij de beamer in de kerk wel 
een goede uitvinding en van toegevoegde waarde. 

Hij kan zijn grenzen goed aangeven. Reynoud wil 
zich, ook op digitaal gebied, niet laten beïnvloeden. 
‘Wees tevreden met wat je hebt en ook met wat je 
niet hebt’, is niet voor niets zijn motto. 
“Ik vind het leven onpersoonlijker geworden en 
voelde me in de Corona-tijd geïsoleerd, alsof je in 
een glazen huis zat.” ‘Bezint eer ge begint’, is ook 
een motto van Reynoud. “Een huwelijk en kinde-
ren: het kan ook niet goed gaan", geeft Reynoud als 
voorbeeld.

Toch is Reynoud positief van aard en geniet hij 
van zijn vrijwilligerswerk bij de kringloopwinkel 
en het face-to-face contact met zijn collega’s. Daar-
naast gaat hij graag de deur uit voor een restau-
rantbezoek of een fijne ontmoeting met een goede 
vriend. Zo leeft hij tevreden met wat hij heeft en 
ook met wat hij niet heeft. 

Marijke Duijs en Annelies Brielsman



Ter overweging: God als een 
open plek in het bos

Wat kunnen we zeggen over God? Niemand heeft 
Hem(?) ooit gezien. Abraham hoort alleen zijn 
stem, net als Mozes bij het brandende braambos. 
Bij de berg Horeb krijgt het volk Israël twee stenen 
platen waarop staat welke wegen wij te gaan heb-
ben. Daar moeten zij het mee doen. De evangelist 
Johannes zegt dat God de gestalte van Jezus heeft 
aangenomen. In hem komen we het dichtst bij wie 
God is. Daar moeten wij het mee doen. Al 2000 jaar 
proberen kunstenaars God te vangen in beelden, 
iedere tijd maakt zijn eigen beeld. Een genot om 
naar te kijken, musea en kerken vol. Maar uitein-
delijk blijft Hij voor ons een mysterie, ongezien, 
verborgen en daardoor ongrijpbaar. Niet voor niets 
zeggen de Tien Geboden dat we van Hem geen 
afbeelding mogen maken. God laat zich niet vast-
leggen. 

Mogen we dan helemaal niets over God zeggen? 
De bijbel staat vol beelden om toch iets te kunnen 
zeggen. Doorgaans in mannelijke vorm: Schep-
per, Herder en Vader, maar ook een vrouwelijke 
beeld komen we tegen: God, als een moeder die 
haar kind de borst geeft. Daarnaast komen we ook 
onpersoonlijke beelden tegen zoals rots en vaste 
burcht. Onze kerkliederen borduren daar op voort 
in meer eigentijdse taal: schoot van ontferming, 
bondgenoot en vriend, vriendelijk licht en de Eeu-
wige. Allemaal beelden die iets uitdrukken over de 
Onzegbare. Maar het is altijd bij wijze van spreken. 
Het blijft symbooltaal, die verwijst naar iets wat 
zich niet in woorden laat vangen. 

De Nederlandse Jezuïet Loed Loosen (1931-2005) 
is ervan overtuigd dat de bijbel past echt tot leven 
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Overweging

komt als je er je eigen geloofsverhaal aan toe 
voegt. Hij heeft het dan ook over het schrijven van 
je eigen ‘derde Testament’ als antwoord op de eer-
ste twee. Hij voegt zijn eigen beeld van God toe aan 
de al bestaande. Namelijk God, als ‘een open plek 
in ons bestaan.’ Zoals je die bijvoorbeeld in het bos 
zomaar kunt tegenkomen. Het is een verrassend 
en ruimte gevend beeld dat recht doet aan Gods 
ongrijpbare karakter. Bovendien kennen we het als 
Bilthovenaren heel goed uit onze bosrijke omge-
ving. 

Ik vermoed dat Loosen een natuurliefhebber was 
die er regelmatig op uitging en tijdens een van zijn 
wandelingen geraakt werd door de magie die er 
uitgaat van een plotselinge open plek. De dicht op 
elkaar staande bomen maken plaats voor licht en 
ruimte. Dat doet wat met je. Haast vanzelf kom je 
tot stilstand, gaat even zitten om uit te rusten en 
te genieten van het licht. Op de open plek op de 
foto zijn er niet voor niets bankjes aangebracht. 
Dan kan het zomaar gebeuren dat je iets van God 
ervaart. Dat Hij/Zij/Het je overkomt. Hoe precies 
dat laat zich niet vastleggen, dat blijft ongrijp-
baar. Misschien hoor je wel zijn stem zoals Mozes 
bij het brandende braambos. Een stem die ons 
indringende vragen stelt als: waar ben je nu ei-
genlijk mee bezig? Waar loop je achteraan? Waar 
is je zuster, je broeder en je naaste? Hoe gaan we 
met elkaar om? Jouw antwoord is schrijven aan je 
eigen derde testament. 

Ds. Harold Oechies
Loed Loosen, Het derde testament: de bijbel verder 
schrijven. KBS 2005
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Fietstocht

Fietstocht

Vraag 4: maak een selfie of een leuke foto.
Ga bij knooppunt 55 rechtdoor op Wethouder 
Lemmenpad. Je fietst nu een klein stukje over 
de vliegbasis en je hebt nu bijna 17 km gefietst 
en moet nog 10 km rijden. Ga bij knooppunt 53 
rechtdoor. Ga rechtdoor op Kampweg, je passeert 
knooppunt 54.Vervolg je weg op De Oude Postweg 
tot knooppunt 83.

Vraag 5: hoeveel fietsen staan er op dit UMO-
monument?
Ga nu scherp rechtsaf op Oude Woudenberg-
sezandweg. Rij door tot de vogels en sla links af op 
Verlengde Slotlaan

Vraag 6: welke kleur hebben de vleugels van de 
vogels?
Ga bij de rotonde rechtsaf de Krakelingweg op.
Ga na 186 meter linksaf op Oude Woudenbergse 
Zandweg. Ga aan het eind links het fietspad op, 
steek de Boulevard over en ga de Dijnselburglaan 
in. Sla rechts af de Huis ter Heidenweg op, sla 
rechts af bij de splitsing en ga rechtdoor de Korte 
Bergweg op. Ga linksaf de Prins Alexanderweg op.
Steek de Amersfoortseweg over en ga de Hobbe-
malaan in. Sla na de kazerne links af en rij het 
fietspad op. (Dit is de oude spoorbaan). Steek de 
Duinweg/Baarnseweg over en vervolg het fietspad.
Ga aan het eind de Bosuillaan in. (Misschien moet 
je hier even afstappen) Ga bij de kruising links af 
de Sperwerlaan op. Ga bij de rotonde rechtsaf de 
Koperwieklaan in. Ga aan het einde links af de 
Julianalaan op en rijdt door tot je weer bij de Cen-
trumkerk bent aangekomen.

Vraag 7: hoeveel luidklokken heeft de Centrumkerk?
Je hebt het gehaald!!
Zet je fiets op het tuinpad goed op slot en loop even 
binnen als de deur van de Dagkapel openstaat of 
als een van de kerkdeuren open is. Of rust even uit 
op het bankje voor de kerk.

Deze fietstocht is gereden op de startzondag van 
2021. De tocht leidt je door bos en langs duinen en 
is totaal ca. 27 km. 

Startpunt en eindpunt is Centrumkerk Bilthoven.
Veel mensen reageerden: “Dat is een leuke 
 fietstocht! Die wil ik nog wel een fietsen”. En nu 
kan het dus: veel fietsplezier!

Startpunt is Centrumkerk, Julianalaan 42, 
 Bilthoven. Rij de Julianalaan af en ga de Palzer-
weg op. Sla links af naar de Baarnseweg, ga bij de 
kruising met de Dolderseweg rechtdoor en vervolg 
de weg op de Andreas Foxlaan.

Rij naar het fietspad dat langs het spoor loopt, 
knooppunt 95 sla hier rechts af en ga het fietspad 
op. Blijf het fietspad volgen, ga bij knooppunt  8  de 
weg omhoog. Je komt langs dit hek: -> knooppunt 26.

Vraag 1: Wat zie je? 
Je slaat nu links af en komt weer op een fietspad 
dat je slingerend door een mooi bos leidt.Je rijdt 
dit fietspad met verschillende bochten helemaal 
uit totdat je bij dit rooster komt. (knooppunt 26).

Vraag 2: Hoe heet de weg aan de andere kant van 
het rooster.
Sla voor het rooster rechtsaf het fietspad op. 
Ga bij knooppunt 61 rechtdoor. Steek aan het einde 
van het fietspad de Verlengde Oude Utrechtseweg 
over en ga rechtdoor -> knooppunt 57.
Ga bij knooppunt 57 linksaf de Dolderseweg op. 

Vraag 3: Welke sport wordt hier gespeeld?
Ga na 182 meter rechtsaf de Foekenlaan op (over 
het spoor) Volg -> knooppunt 58 rechts het fietspad 
op (bij parkeerplaats schuin oversteken)
Rij door tot knooppunt 58 sla hier rechts af en volg 
fietspad -> knooppunt 55. Je passeert de Soester 
Duinen, stap af en neem gerust een kijkje.
Ga links de van Lyndenlaan op en sla na 164 meter 
rechts af naar de Soesterbergsestraat, je passeert 
een spoorwegovergang, vervolg de weg en ga dan 
rechtdoor op Soester Hoogt.  
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Activiteiten

Vooruitblik
10 september 2022 Open Monumentendag 
In de Zuiderkapel werken de wijkgemeenten 
Oosterlichtkerk, De Ark en Centrumkerk samen. 
Kijk op www.openmonumentendag.nl/de-bilt voor 
meer informatie en deelnemers in onze gemeente 
De Bilt. 

18 september 2022 Startzondag: ‘Dit smaakt naar 
meer!’
Tijdens de kerkdienst en daarna geven we volop 
aandacht aan de mooie, leuke, inspirerende en 
waardevolle activiteiten die we als gemeente van 
Jezus Christus organiseren voor ons dorp. Tijdens 
en na de koffie zijn er korte workshops die ons 
‘voorproefjes’ geven van het nieuwe seizoen. We 
sluiten af met een heerlijke lunch. Iedereen is van 
harte welkom ook als u alleen na de dienst van de 
workshops wilt proeven! De workshops beginnen 
om 12.00 uur en duren tot maximaal 13.00 uur. 
Aanmelding voor de workshops kan via onze web-
site www.pgbilthoven.nl.

07 oktober 2022 Veiling in de Centrumkerk
Op vrijdagavond 7 oktober vult de Centrumkerk zich 
met schilderijen en beeldhouwwerken. De kunst 
wordt ter beschikking gesteld door leden van Kunst-
kring BeeKk. Deze organisatie bestaat 25 jaar en wil 
dit jubileum vieren met een cadeau aan een goed 
doel. Zij hebben een partner gevonden in Soropti-
mistclub De Bilt – Bilthoven om samen een veiling te 
organiseren voor Stichting Leergeld De Bilt. 
Leergeld De Bilt maakt het mogelijk dat alle 

kinderen uit de gemeente kunnen ‘meedoen’ met 
sport, cultuur en onderwijs. Ook als daar in de ge-
zinnen van de kinderen geen geld voor is. Leergeld 
werkt bijvoorbeeld samen met de Voedselbank en 
Vluchtelingenwerk. 
De veilingmeester en de toetsingscommissie zijn 
enthousiast over de werken die geveild worden. 
U kunt ze ook bewonderen want de kunst is twee 
weken te zien in etalages van de winkeliers in De 
Bilt en in Den Dolder. Ook hebben winkeliers extra 
kavels ter beschikking gesteld voor de veiling.
Iedereen is van harte welkom. Vanaf 19.00 uur is er 
een inloop met de mogelijkheid tot bezichtiging; 
de veiling start om 20.00 uur onder bezielende 
leiding van burgemeester Sjoerd Potters. Fijn als 
u ook komt! Uiteraard staat er een hapje en een 
drankje voor u klaar. 

-  14 en 15 oktober De Centrumkerk is open voor 
activiteiten over duurzaamheid

-  06 november 2022 Herdenking overledenen van 
16.00 uur tot 17.30 uur in de Centrumkerk: 

  gelegenheid om kaars aan te steken; er is live 
muziek
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Oekraïense vluchtelingen

Centrumkerk en 
buurtbewoners staan klaar 
voor Oekraïense vluchtelingen
Na een succesvolle actie om voeding en 
 artikelen voor de eerste levensbehoefte in te 
zamelen voor Oekraïne, zijn we - als kerk - 
in maart gestart met het openstellen van de 
serre voor dagopvang van Oekraïense vluchte-
lingen. We wilden als kerk hulp bieden en niet 
langs de lijn blijven staan. 
Alles georganiseerd, vrijwilligers geregeld 
en via posters en mond-op-mond reclame 
ruchtbaarheid gegeven aan dit initiatief. Na 
een voorzichtige start, zijn het inmiddels 
druk bezochte dagen. Een activiteit waar echt 
behoefte aan is. 

Iedere dinsdag en vrijdag van 10.30 - 12.30 uur 
en van 14.00 - 16.00 uur komen veel Oekraïense 
volwassenen met hun kinderen naar de serre van 
de kerk. Zo hebben ze de gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten en van gedachten te wisselen.  Maar 
wij bieden ze ook de mogelijkheid om kleding uit 
te zoeken of speelgoed voor de kinderen.

Lessen
Inmiddels geeft een Oekraïense vrouw ook Engelse 
les aan haar landgenoten. Daarnaast is er ook een 
vrijwilliger die Nederlandse les geeft. Het animo 
hiervoor is zo groot, dat er nu al twee groepen zijn.
Op zaterdag staat er van 10.00 - 16.00 uur een 
kraam voor de kerk waar we kleding, levensmid-
delen, hulpgoederen en speelgoed inzamelen. Elke 
ochtend en middag zijn er twee vrijwilligers van 
ons aanwezig. Deze vrijwilligers komen uit onze 
eigen kerkelijke gemeente maar zijn ook andere 
plaatsgenoten. 
En als we ‘iets’ specifiek zoeken, kunnen we 
bovendien gebruik maken van de buurtapp en de 
Oekraïense app. Daar zijn we dankbaar voor. In de 
zomerperiode hebben we tevens gebruiken mogen 
maken van de vrijwilligers van MensDeBilt, de 
organisatie voor maatschappelijke ondersteuning 
in onze gemeente De Bilt. 

Gastvrije Centrumkerk
Als kerk willen we open en gastvrij zijn en mid-
den in de samenleving staan. Wij kunnen als kerk 
echt hulp bieden en aandacht geven aan hen die 
het nodig hebben en tegelijkertijd krijgen we er 
ook heel veel voor terug. Het is ontroerend. Denk 
hierbij aan:
• Dankbaarheid van Oekraïners 
•  Gesprekken met hen, hoe gebrekkig soms ook, in 

het Engels of via de vertaalapp Oekraïens – NL /
NL – Oekraïens.

•  Vrijwilligers, kerkelijk en niet-kerkelijk, die 
samen optrekken en een voldaan gevoel hebben 
dat zij iets kunnen doen.

•  Oekraïners die zich hier thuis voelen en graag 
willen helpen met kleding sorteren, of het geven 
van Engelse les aan landgenoten.

•  Een maaltijd die gemaakt is door Oekraïense 
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Oekraïense vluchtelingen

dames en die we samen eten, waarbij we hun 
cultuur leren kennen.

•  Een wijkfunctie die de kerk nu is, omdat zoveel 
mensen ons nu weten te vinden.

•  Druk whatsapp-verkeer waarin vraag en aanbod 
van benodigdheden worden vermeld, zoals ‘wie 
heeft een kinderfiets voor een meisje van 8 jaar’ 
of ‘wie heeft een oventje’ en ga zo maar door. Het 
is meestal binnen enkele dagen geregeld en aan-
geboden aan onze gasten.

De verwachting is dat de vluchtelingen hier lange-
re tijd zullen blijven, minimaal tot einde jaar, dus 
ook na de zomer gaan we door met deze opvang. 
Het betekent dat we dit als kerk doen naast onze 
kerkelijke activiteiten. Dat is soms wat puzzelen 
om de beschikbare ruimtes zo goed mogelijk te be-
nutten en om genoeg vrijwilligers te houden voor 
alle activiteiten.

Help mee!
U begrijp het: de druk op onze vrijwilligers is groot 
en wij zijn opzoek naar uitbreiding hiervan. Als 
je dit leest en je denkt: “Dat wil ik ook, mij in-
zetten om mee te werken aan een goede opvang 
voor deze vluchtelingen”,  schroom niet en kom 
een keer kijken op dinsdag of vrijdag en doe mee! 
Graag!

Ook andere hulp is welkom. Denk aan hulp in het 
aanleveren van of repareren van fietsen, hulp bij 
vervoer naar een dokter of een ziekenhuis. Alle 
hulp is welkom. Ook als je niet zo veel tijd hebt, 
kan je je aanmelden. Elke week wordt onder de 

vrijwilligers een oproep gedaan wie welk dag-
deel in de volgende week kan. De ene vrijwilliger 
komt vaak, de andere om de paar weken. Daarin is 
iedereen vrij en houden we graag rekening met uw 
agenda wijzigen in met jouw agenda. 

Al deze hulp kost ook geld. De Centrumkerk be-
taalt de opvang en bijkomende kosten volledig. 
Hierbij vragen wij ook om hulp. Door het over-
maken van een gift help je ons ook om dit vol te 
houden.

We zien je bijdrage graag op rekening van de 
Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven, 
rekeningnummer NL37 INGB 0395 8204 64 on-
der vermelding hulp Oekraïne Centrumkerk. 
Dank je wel! 

Samenleven is samen delen en samenwerken aan 
een leefbare wereld voor iedereen.

Wim de Kruijf
Voorzitter Kerkenraad 



Kinderkerk 
is mooi werk: 
maak kennis 
met het team
Maak kennis met het team van de kinderkerk: u treft 
ze aan op de foto. Hoe werken ze? Op zondagmorgen 
hebben zij een bijbelverhaal voorbereid om samen 
met de kinderen in de basisschoolleeftijd te bespre-
ken. 

Vaak zien we de kinderen met ‘iets’ terugkomen in 
de kerkzaal: een mooie versierde duif, een gekleide 
waterkruik, een grote tekening van Mozes op de berg 
of Boaz en Ruth die elkaar verliefd aankijken. Dat 
is niet voor niets. Zo onthouden de kinderen goed 
welk verhaal er besproken is en wat er gebeurde. 
Ook helpt het om voor hen deze verhalen dichterbij 
te brengen. Als er iemand trouwt bijvoorbeeld: ‘Hoe 
hebben ze elkaar dan leren kennen? En was één van 
de twee al eerder getrouwd of niet?’

Jongerenpagina
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Geestelijke voeding
Zulke gesprekjes helpen om de verhalen te ‘openen’. 
Met als gevolg dat er een bijzonder, waardevolle 
basis wordt gelegd om de Bijbel te kunnen lezen en 
begrijpen! We zijn heel blij dat de leiding tijd wil ma-
ken om dit aan te kunnen bieden. Voor gezinnen met 
jonge kinderen is het prettig dat er op het niveau van 
de kinderen ook geestelijke voeding wordt aangebo-
den.  De ouders hebben bovendien de gelegenheid 
om hun aandacht op de dienst te richten. Het is dus 
dubbel dankbaar werk! En ook voor ons als team 
leren we elkaar keer weer meer over het verhaal dat 
we bespreken door een mooie gedachte, een rijker 
inzicht of een goede vraag. Driedubbel mooi werk 
dus! 

Het team: Idelette Schuurman, Claran Lieve, Martine van Aalst, 
Ankie Verburg, Elske Kraan en Endry van Garderen. 
(Niet op de foto: Esther Hendriks. En na de zomer start ook 
Janien van Wingerden als leiding.)

GLOW in the dark!!

Om zelf te doen:
Waar komen we glow-in-the-dark tegen 
in de Bijbel? God maakt het licht al op de 

eerste bladzijde! Lees maar in Genesis 1: 3.

Maak je eigen glow-in-the-dark-pot:
1. Zorg voor een lege jampot met deksel. Vul deze met water.
2.  Knip een glow-in-the-dark stick doormidden (pas op: laat je ouders even helpen want 

je moet dit voorzichtig doen!)
3. Knijp de vloeistof in je pot en doe er glitters bij.
4.  Draai het deksel erop. Je glow-in-the-dark potje kan nu ongeveer 6 uur licht geven!

Wist je dat... God ook glow-in-the-dark-is?



Duurzaamheid

Pinksteren 2022: 
feest van de verbinding

Ongeveer zevenhonderd mensen uit elf verschillen-
de kerken uit de gemeente De Bilt verzamelden zich 
op het grasveld voor Jagtlust, ons gemeentehuis. 
Ondanks de voorspellingen van regen en onweer 
bleef het deze Pinkstermorgen droog en scheen zelfs 
even de zon. 
Het werd een vrolijke en feestelijke kerkdienst voor 
jong en oud. Bolletjes wol vlogen door de lucht net 
als de duiven die losgelaten werden tijdens het 
slotlied. Fietsers stapten af en voorbijgangers scho-
ven aan uit nieuwsgierigheid wat er daar voor het 
gemeentehuis allemaal gebeurde. Het ‘Onze Vader’ 
klonk in het Oekraïens en iedereen bad het in zijn 
eigen taal mee. Prachtig. 
De collecte - bestemd voor een uitje van de schakel-
klas met Oekraïense kinderen in de Bilt - leverde 
drieduizend euro op. Hoe verschillend we ook zijn, 

Pinksteren
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we voelden ons met elkaar verbonden. Gods Pink-
stergeest, die mensen bij elkaar brengt.  



Gebeurtenissen laatste 
half jaar

Terugblik
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Aan het einde van de Palmpasendienst kwamen ruim tachtig 
kinderen hun Palmpasenstok laten zien en ook de ezel kwam mee.

In de goede week voor Pasen stond een verlicht kruis voor de kerk.
Eerste Paasdag stonden er narcissen bij het kruis als teken van 
nieuw leven.

Met een enthousiaste groep jongeren is gekookt in de kelder van 
de kerk.

In Dagkapel is een hoekje gecreëerd voor Oekraïners. Er staat een 
Icoon, er ligt een Bijbel in het Oekraïens en er staan kaarsen om te 
branden.

Kerk en schooldienst 3x per jaar houden de Julianaschool en de 
Centrumkerk deze dienst.

Pinksterfeest voor het gemeentehuis.



Notenkoekjes uit het Hooglied
In een prachtige tuin, vol met bloeiende lelies en 
geurende kruiden lopen een jongen en een meisje. 
Ze zoeken elkaar en mijmeren over de schoonheid 
van de ander: zij over hem en hij over haar. Er 
dwarrelen de mooiste complimenteuze gedachten 
door hun knappe hoofden. Zij draagt een sluier, 
maar hij ontwaart, als ze elkaar zien, haar rode 
mond en kijkt verrukt naar het lachje eromheen.

De jongen verlaat de tuin met de geurende kruiden 
en is nieuwsgierig wat er groeit bij de rivier. Bij de 
rivier staan notenbomen en iets verderop wijn-
ranken. “Zitten er al bladeren aan en bloeien de 
bomen al”, vraagt hij zich af. Hij geniet volop van 
de schoonheid in de tuin.

In dit verhaal uit Hooglied 6 lees je over geurende 
kruiden in een tuin. In Hooglied 4;14 staat zelfs: 
kruiden van allerlei soorten. Net zoals op andere 
plaatsen in de Bijbel kunnen we ons soms een 
kleine voorstelling maken welke recepten je zou 
kunnen maken en de ingrediënten die ze gebruikt 
hebben in die eeuwenoude geschiedenis. Denk aan 
appels, vijgen en dadels, zaden, kruiden, walnoten 
en amandelen, linzen, bonen, gierst en spelt.

Er zijn gehavende en zeer bijzondere kleitabletten 
gevonden, ongeveer uit het jaar 1600 voor Christus 
met veel recepten, wel 40. Met een beetje fantasie 
vertalen we het recept van notenkoekjes naar onze 
tijd. We gaan ze maken! En de ingrediënten pluk-
ken we uit de Hoogliedtuin:

Notenkoekjes:
80 gram verse of gedroogde dadels of vijgen.
½ -1/4 kop water
1 theelepel kaneel
¼ theelepel gemalen kardemom 

20 gram gehakte walnoten
60 gram gehakte amandelen
honing

Mix de dadels/vijgen met water tot een pasta in de 
keukenmachine.
Voeg kruiden, walnoten, ¼ kop amandelen toe.
Goed mengen.
Maak balletjes, insmeren met honing en rol ze 
door de rest van de amandelen.
Even wat hard worden in de koelkast en...smullen 
en….

Trakteer je medemens op deze lekkernij: 
Het verbindt!
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Wist u dat… 

Gedicht

…  de Centrumkerk zo langzamerhand 
een echte centrumplek heeft in het hart 
van Bilthovenaren; 

…  de Oekraïners de weg naar de Cen-
trumkerk weten te vinden en er een 
band is ontstaan; 

…  de Serre multifunctioneel is ingericht, 
waar werkelijk alles is te vinden; 

…  Coen onverstoorbaar doorwerkt op het 
kerkelijk bureau, hoe moeilijk dat soms 
ook is met zoveel reuring om hem 
heen; 

…  de bijbel is geschreven door meer dan 
veertig auteurs; 

…  je de Bijbel in 3.300 talen kunt lezen. 
Dat is ongeveer de helft van alle talen, 
die er zijn; 

…  dat Psalm 117 het kortste hoofdstuk in 
de Bijbel is: het heeft 23 woorden;

…  dat geen enkel woord in het Neder-
lands rijmt op het woord twaalf; 

…  dominee Harold Oechies, samen met 
zijn collega’s, tijdens samenzang lief-
devol een duif in zijn handen houdt en 
dat alle coupletten ook nog volhoudt; 

…  de ezel Caesar, die met Palmpasen 
in de kerk was, helemaal uit Hengelo 
kwam; 

…  Wim de Kruijf tijdens de zomerviering 
in augustus, niet 1 maar 2 kaarsen 
aanstak. Volgens Oekraiens gebruik is 
één kaars voor hen die overleden zijn 

en één kaars voor de levenden onder ons; 
…  dat wij genoten hebben van de bietensoep Borsj met 

huisgestookte Wodka; 
…  dominee Marjolein kookworkshops voor kinderen 

aanstuurt; 
… de kerkdeur altijd open staat; 
…  zondag 18 september er een feestelijke startzondag 

is met vele activiteiten voor alle generaties; 
…  dit magazine voor iedereen is: extra exemplaren 

altijd in de kerk aanwezig zijn om uit te delen. 
…  u voor het volgende Magazine nog leuke Wist-u-dat-

jes kunt inleveren bij de redactie: redactie@pgbiltho-
ven.nl.. Wij verwerken ze dan in het kerstnummer.

Langzaam verbinden…
  
Inge Lievaart

Luisteren
om je heen zien
misschien is er iemand die je wil groeten
een glimlach om mee te nemen
onderweg naar morgen
een verlichting.
 Tot je weet
 het moet anders
 alles moet anders
 ook dit
langzaam veranderen
van binnen naar buiten
luisteren
om je heen zien
een glimlach laten groeien
meegeven aan iemand
voor onderweg


