
december 2022 In dit magazine onder andere:

Waar zouden we zijn zonder Latijn?
Wat is de Centrumkerk een hartelijke, fijne gemeenschap!
De innige band tussen Centrumkerk en Julianaschool
Centrumkerk in actie
Kerstmeditatie 2022

Even
centraal



Bijzondere diensten
– 22 december | 20.00 uur
 Festival of Lessons and Carols 
– 24 december | 16.30 uur
 Kinderkerstfeest
– 24 december | 22.00 uur
 Kerstnachtdienst met het koor Oude Muziek  
 uit Bosch en Duin
– 25 december | 10.30 uur
 Kerstochtenddienst met de Cantorij van  
 de Centrumkerk
– 31 december | 19.00 uur
 Oudejaarsdienst
– 1 januari | 10.30 uur
 Nieuwjaarsdienst met oliebollen
– 8 januari | 10.30 uur
 Themadienst over zegen, met korte workshops  
 tijdens de preek en mogelijkheid voor nagesprek
– 15 januari | 10.30 uur
 Oecumenische dienst van de Centrumkerk,  
 Maria Christina en OLV in de OLV, Gregoriuslaan 8  
 in Bilthoven
– 19 februari | 16.00 uur
 Preek van de Leek met Frank van Haaren,  
 qigong-docent en therapeut. Centrumkerk

Voor zover niet anders is aangegeven zijn alle diensten  
in de Centrumkerk, Julianalaan 42 in Bilthoven

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

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het 
gebouw, de koffie, maar ook het personeel en  
missionaire en maatschappelijke projecten  
kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

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.  
 
Collectes
Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven: 
– Diaconie 
 NL93 INGB 0000 3808 17 
 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven 
– Kerkrentmeesters 
 NL21 RABO 0373 7164 27
 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening 

Redactie
Annelies Brielsman, Marijke Duijs, Walter Eijndhoven, Wim de Kruijf,  
Harold Oechies, Ella Prins.

https://www.pgbilthoven.nl/
https://www.kerkomroep.nl/Centrumkerk%20Bilthoven
mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
https://www.pgbilthoven.nl/
mailto:dsoechies@pgbilthoven.nl
mailto:dscevaal@pgbilthoven.nl
mailto:webteam@pgbilthoven.nl
mailto:gemeentenieuws@pgbilthoven.nl
mailto:redactie@pgbilthoven.nl


Warmte en licht
En dan zijn we weer bijna aan het einde van het kalenderjaar.
Heeft het ons wat warmte en licht gebracht? 

De zomer was warm en het aantal zonuren was meer dan vorig 
jaar en ook Corona was minder heftig, we hoefden ons niet op 
te sluiten, doch de oorlog in Oekraïne gaat maar door en  
uitzicht op snelle vrede is er nog niet. En dan ook nog de energie- 
crisis die iedereen raakt, ook onze kerkelijke gemeente. 
De temperatuur in de kerk en serre zijn een aantal graden lager 
gesteld. Het is even wennen, maar warmte en licht heeft niet 
alleen met energie te maken, het komt ook uit onszelf als we 
omzien naar elkaar en werken aan duurzame wereld. 
Kijk maar in dit magazine, het bruist van energie.

Nog even en het is kerstmis, het feest van de geboorte van 
Jezus, het feest van het licht.

De redactie wenst u voor de komende feestdagen en het nieu-
we jaar veel warmte en licht toe. 

Nieuw redactielid
We zijn verheugd om Walter Eijndhoven welkom te heten als 
nieuw redactielid en wensen hem veel succes toe. Walter is 
journalist van De Vierklank en heeft al menig interview  
gehouden met een van onze mensen. Ons enthousiasme  
werkte aanstekelijk en hij wil graag meewerken aan ons  
magazine ‘Even Centraal’. 
 
Communicatiemiddelen
In deze tijd van veranderingen is snelle communicatie van 
groot belang. De website van de Protestantse Gemeente  
Bilthoven – www.pgbilthoven.nl/Centrumkerk – en het  
tweewekelijkse Gemeentenieuws, zijn daarvoor uitstekend 
geschikt. Onze website en nieuwsbrief zijn voor de actuele  
informatievoorziening van onze gemeente de eerste bron. 
Daarnaast is er ook behoefte aan verdiepende stukken,  
interviews, fotoreportages, en dergelijke. Deze meer naar  
buiten gerichte informatie vindt u in dit magazine.  
Uiteraard zijn reacties op en ideeën voor de invulling van  
harte welkom via redactie@pgbilthoven.nl.
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In gesprek met Rian de Hulster

Waar zouden
we zijn
zonder Latijn?
Wie zijn ze toch, de partners van onze  
predikanten? Graag willen we nader kennis 
met ze maken, een gezicht geven en in  
het zonlicht zetten. Wij, twee dames van  
de redactie, gaan op pad om te ontdekken  
wie achter deze naam en ons gemeentelid 
schuilt: Rian de Hulster. Naast gemeentelid 
is zij ook de echtgenote van Harold Oechies, 
onze dominee.

We worden hartelijk welkom geheten. Rian heeft 
een kaars aangestoken en vraagt wat we willen 
drinken. De sfeer is gelijk goed en als wij ons  
hebben voorgesteld, kunnen we van start gaan.
 
Haar jeugd
Tot onze verrassing is Rian in Bilthoven geboren 
en woont ze de eerste drie jaar op de van Dijcklaan, 
daarna verhuist het gezin naar Park Arenberg in 
De Bilt. Met een lach op haar gezicht zegt ze:  
“Ik wilde niet naar dezelfde school als mijn drie 
jaar oudere zus, het Nieuwe Lyceum, dus ik  
fietste elke dag naar Utrecht, naar Het Stedelijk 
Gymnasium. De vakken Latijn en Grieks vond ik 
de leukste vakken en ik dacht, dan ga ik het ook 
maar studeren, dan doe ik er wat mee. Het mooie 
van deze studie is, is dat je bezig bent met een heel 
andere wereld. De link naar het hier en nu is heel 
aanwezig. Als je er niets van weet, besef je niet 
dat het op veel terreinen de basis is van de hele 
westerse wereld. Neem nou onze eigen taal, waar 
zouden we zijn zonder Latijn? Woorden als arena 
en agenda komen er vandaan. Bij de studie  
behoren veel bijvakken, onder andere Klassieke 
archeologie, Antieke wijsbegeerte en ook  
Oude geschiedenis. Ik heb zes jaar gestudeerd,  
het was een leuke tijd.”

Harold Oechies
Op de vraag hoe ze Harold heeft leren kennen  
gaat ze verder. ”Ik begon na de studie met  
de lerarenopleiding, omdat ik besloot geen  
onderzoeker te worden, maar de taal door te geven 
met les geven. Ik houd van talen. Harold studeerde 
Egyptologie in Leiden. Tijdens de zes jaar studie 
is hij me niet opgevallen. Pas het jaar erna zag ik 
hem bij een evenement!”

We praten even door over Harold. Hoe de weg voor 
hem is gelopen van Egyptologie naar Theologie  
en dan pakt Rian de draad weer op. ”Er was een 
evenement, De Batavierenrace. Deze wordt jaarlijks  
georganiseerd en de deelnemers lopen in estafette 
van Nijmegen naar Enschede. De universiteit in 
Leiden deed ook mee met een afvaardiging en  
we werden met elf mensen in een busje gezet om 
‘s nachts een etappe te lopen. Harold zat in die bus, 
hij deed ook mee.” 



In gesprek met Rian de Hulster

Aan het werk
Uit Terneuzen komt een telefoontje dat ze dringend  
een lerares Latijn en Grieks nodig hebben op het 
Gymnasium en zo begint Rian haar loopbaan als 
lerares Oude Talen. Harold komt ook naar Zeeland, 
waar ze na enige tijd een ‘eilandje hoger’ gaan  
wonen in Nieuw- en Sint Joosland, omdat Harold 
daar predikant wordt. Het is een gehucht. Een lange  
straat en een kerk. Rian zegt: ”Het was een glazen 
huis voor mij, in die tijd was je nog domineesvrouw.  
Nu is dat gelukkig anders. Ik heb een eigen leven, 
een baan en een man en kinderen. Als ik Nieuw- en  
Sint Joosland vergelijk met Bilthoven ben ik hier 
wel meer op mijn plek en dat is fijn.” 

Op onze vraag: Zou je eventueel wat willen doen 
in de kerk? Antwoordt Rian: ”Af en toe lectrix zijn, 
vind ik best leuk”.

Na elf jaar verhuist het gezin in 2006 naar Uithoorn.  
Ze kan haar baan in Terneuzen niet behouden.  
De afstand is te groot en daarom start ze in een 
nieuwe werkomgeving op het VWO in Soest,  
waar Latijn een keuzevak is voor de kinderen.  
Nu werkt ze er al 17 jaar, drie dagen in de week.
 
En nu..
Jurre is geboren in Zeeland en is nu 17 jaar. Hij heeft  
vorig jaar zijn HAVO-diploma gehaald en studeert 
nu HBO Rechten in Utrecht. Marit is 15 jaar en doet 
HAVO op de Werkplaats, waar ze het erg naar haar 
zin heeft. Het gaat goed met de kinderen.

“We genieten ervan om met het gezin op vakantie 
te gaan. We gaan graag naar Italië en Frankrijk. 
Natuurlijk bekijken we daar oudheden en vooral in 
Italië is dat volop aanwezig. Wat ik graag doe in de 
vakanties is lezen, bijvoorbeeld Rosita Steenbeek. 

Ook historische romans en boeken op de oudheid 
gebaseerd. Met mooi weer werk ik graag in de tuin 
of we gaan een stuk autorijden met de cabriolet. 
Dat vind ik heerlijk en ik deel die liefde met Harold!”

Kerstfeest
Rian, dit interview komt in het kerstnummer van 
het magazine ‘Even Centraal’. Wil je vertellen hoe 
jullie de kerst vieren en welke betekenis het voor 
je heeft?

“We gaan in ieder geval naar de kerstnachtdienst 
en waarschijnlijk ook naar de dienst op eerste 
kerstdag. Harold is natuurlijk druk als voorgan-
ger. Kerst betekent voor mij wel tot rust komen 
en stilstaan bij en de tijd nemen voor familie. De 
invulling voor tweede kerstdag dit jaar staat nog 
niet vast. Misschien gaan we naar het noorden, 
waar Harolds familie woont of misschien naar 
mijn zus in Huizen. Mijn ouders leven helaas niet 
meer. Thuisblijven is ook een optie en is ook warm, 
vooral als het buiten koud is. Dan doen we de open 
haard aan, dat is genieten!”

Dankjewel Rian!
Fijn dat je mee wilde werken, zodat de gemeente je 
wat beter leert kennen als persoon. Als je nu in de 
kerk zit, ziet men je niet alleen als de vrouw van, 
maar als Rian de Hulster, ons gemeentelid!

Laatste vraagje: Waarom heet je eigenlijk geen 
Rian Oechies?
“Ach, dat is zo’n moeilijke naam. Mensen zeggen 
altijd: “Oechies, hoe schrijf je dat? Dus ik blijf maar 
gewoon Rian de Hulster“.

‘Het was een glazen huis
voor mij, in die tijd was je 
nog domineesvrouw.’

‘Af en toe lectrix zijn, 
vind ik best leuk.’
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De vijgenboom
Mag ik me even voorstellen? Ik ben de vijgenboom. 
Ik ben belangrijk in het land van de Bijbel en ook 
in de bijbelverhalen en de bijbelteksten word ik  
regelmatig genoemd. Wel 44 keer! Er is veel  
over die teksten te zeggen, maar dat doe ik niet,  
ik beperk me een beetje.
Laat ik wel vertellen over de beschutting die ik 
bied. Ik zorg als ik in volle pracht ben voor een 
weldadige schaduw door de grote bladeren.  
De profeet Micha zegt: ”Ieder zal zitten onder zijn 
vijgenboom”. Ook tijdens de regeringsperiode van 
koning Salomo was het gebruikelijk om onder  
een vijgenboom te verblijven. In tijden van oorlog 
zaten Joodse wetsleraren onder de boom om  
zich bezig te houden met de wetten van God.  
Misschien staat daarom in de bijbel: “Het was  
een plek van vrede en gerechtigheid”. 

Het zou zo  
maar kunnen,  
dat op de lange  
reis van 144 km van  
Nazareth naar Bethlehem  
die Jozef en Maria moeten gaan om zich te laten 
inschrijven, Jozef zegt: ”Kijk Maria, ik zie een 
beschut plekje onder die vijgenboom, je kan daar 
even rusten”. De zwangere Maria neemt vermoeid 
plaats onder de boom en Jozef plukt een sappige 
vijg en geeft die aan Maria. Er komt vast een glim-
lach op haar gezicht als ze de volle smaak van de 
vijg proeft!

Laten wij ons kerstdiner beginnen met een  
vijgensoep, die ook een glimlach op jullie gezicht 
zal brengen.

Vijgensoep (2 personen)
Ingrediënten
– 4 zongedroogde tomaten  
– 1 pomodori tomaat
– 1 ui
– 2 grote (het liefst verse) vijgen
– half pepertje
– 3,5 dl kippenbouillon
– olijfolie

Bereidingswijze
– Snijd de gedroogde tomaten, de pomodori  
 tomaat, ui en vijgen in stukken.
– Verwijder de zaadjes van de peper en snijd hem  
 in ringetjes.
– Verhit een scheutje olie in de soeppan en fruit  
 alle ingrediënten aan.
– Blus het af met de bouillon.
– Breng de soep aan de kook en laat hem op  
 een zacht vuurtje 10 minuten trekken.
– Pureer de soep en maak de soep warm en  
 eventueel op smaak met zout.
– Voeg eventueel blokjes groene paprika,  
 peterselie en bieslook toe.

Recept
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Eet smakelijk!



Als de lichtjes doven
Op een slagveld klonk een stem,
was van ver te horen,
zong dat er in Bethlehem
een kindje was geboren.
In die nacht zo stil en groot
zwegen de kanonnen,
die zijn bij het morgenrood
toch opnieuw begonnen.

Kerstmis lijkt ons keer op keer
vrede te beloven,
maar kanonnen dreunen weer,
als de lichtjes doven.

Wie dit hebben uitgedacht,
komen allen samen,
zingen plechtig Stille Nacht,
zonder zich te schamen.

Kerstmis lijkt ons keer op keer
vriendschap te beloven,
maar dan gaan ze altijd weer
alle lichtjes doven.

Vluchtelingen,
mogen die hier blijven?
Mogen die hier ook bestaan
of zal men ze verdrijven?

Kerstmis doet ons telkens weer
beterschap beloven,
laat dan deze ene keer
het lichtje niet weer doven.

Vrij naar Willem Wilmink

Samen met de Oosterlichtkerk heeft de commissie  
Duurzaamheid met medewerking van en in de 
Zuiderkapel in september meegedaan aan de Open 
Monumentendag. Het is goed dat gezamenlijke 
kerken serieus aandacht besteden aan dit  
onderwerp. Werkgroepen worden ingesteld.  
In de Oosterlichtkerk in De Bilt is dit een wezenlijk  
item en mede ontstaan vanuit de verbouwing, 
waarbij aan alles is gedacht op het gebied van 
duurzaamheid. Tijdens de Open Monumentendag 
werd hierover een presentatie gegeven.

Rondleidingen werden gegeven over de historie 
van de Zuiderkapel en vanuit de Centrumkerk 
werd verteld wat er op dit gebied allemaal wordt 
gedaan met kinderen, jongeren en volwassenen.
Ook deed de Centrumkerk mee aan de Schooldag 
van de Duurzaamheid voor de basisscholen in  
oktober. Ellen werkte met kinderen in de school 
aan vogelhuisjes en onze betrokken burgemeester 
Joerd Potters kwam een kijkje nemen.

Dus verbinding rondom Duurzaamheid volop!  
In onze Centrumkerk werd in de kerkzaal een echt 
Planetarium geplaatst waar vele groepen kinderen 
meegenomen werden in deze bijzondere wereld. 
Dus verbinding volop! De Centrumkerk zelf had in 
de Week van de Duurzaamheid vele activiteiten 
op het gebied van Duurzaamheid met een speciale 
kerkdienst aan dit onderwerp gewijd!

Gedicht
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Duurzaamheid in de Centrumkerk



In gesprek met Christiaan Cevaal
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Wat is de Centrumkerk een 
hartelijke, fijne gemeenschap!”

Eerder in dit blad hadden we een goed gesprek  
met Rian, de partner van Harold. Nu zijn we  
op weg naar de echtgenoot van Marjolein:  
Christiaan Cevaal. We gaan ontdekken wie  
hij is.

Ook hier is het welkom hartelijk. Het gesprek is nu 
niet één op één. We hebben er een klein en knap 
jongetje bij, ons gemeentelidje Lucas. Na de koffie 
steken we gelijk van wal en vragen: Hoe ben je 
opgegroeid. Hoe was je nest en je jeugd?

“Ik ben geboren in 1980 in Vlissingen en ook daar 
getogen in een christelijk gezin. We woonden  
vlakbij het strand. Mijn vader heeft de Hogere  
Zeevaartschool gedaan en werkte op de grote 
vaart. Hij reisde de hele wereld over en was  
altijd drie maanden weg en twee maanden thuis. 
Dat was wel even omschakelen als hij weer thuis 
was”. Dat begrijpen we en we praten er even over 
door. “Ik heb een prima jeugd gehad in een gezin 
met een 1½ jaar oudere zus. Ik speelde graag met 
vriendjes, vooral buiten voetballen. Ook aan het 
VWO in Middelburg heb ik prettige herinneringen, 
het was een goede schooltijd”.

“Door mijn beste vriendje kwam ik in contact met 
het schaakbord en zo werd dat al heel jong een 
hobby van me. Ik was ook lid van een vereniging 
en deed mee aan wedstrijden. De studiekeuze  
na het VWO was wat moeilijk. Toen ik kind was, 
wist ik het wel. Ik wilde schooljuffrouw of  
boswachter worden! Mijn decaan probeerde me  
te helpen en zei: Welke vakken vind je echt fijn? 
Mijn antwoord was: Biologie en Scheikunde.  
Zo belandde ik op de Hogeschool voor Levens- 
middelentechnologie”.



In gesprek met Christiaan Cevaal
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“Ik was een beetje uit de kerk gegleden, maar 
belandde toch via een vriend op de christelijke 
studentenvereniging. Daar ontmoette ik de Bijbel 
en naar aanleiding van een discussie begon ik  
te lezen. Het fascineerde en raakte me en ik las 
hem van voor naar achteren, van kaft tot kaft.  
Tegen mijn huisgenoten zei ik op een dag:  
Jongens, vanaf vandaag ga ik bij het eten bidden!  
 
Omdat ik me graag meer wilde oriënteren op het 
geloof en ook sterker wilde zijn, ging ik na de  
afgeronde studie een jaar naar de Bijbelschool in 
Zeist. Met volle overtuiging ben ik daarna naar 
Utrecht vertrokken om Theologie te studeren en  
de predikantenopleiding te doen. Deze heb ik  
afgerond. Ook vond daar een belangrijk moment in 
mijn leven plaats: ik ontmoette Marjolein, die ook  
Theologie studeerde. Tijdens de studie werkte ik 
mee in de Jacobikerk in Utrecht en begeleidde  
ik een bijbelgroep met buitenkerkelijken, dat heb 
ik als heel inspirerend en fijn ervaren”.

We zijn benieuwd wat voor werk hij doet en  
vragen ernaar.
“Ik werk drie dagen in de week op het hoofdkantoor  
van de dienstenorganisatie van de Protestantse 
Kerk in Utrecht. Die heeft twee poten. De eerste  
is de ondersteuning van gemeentes rondom  
betaling van predikanten en contracten. Eigenlijk 
de organisatorische zaken. De tweede poot is  
inhoudelijk werk. Vragen over pastoraat en  
bijvoorbeeld jeugdwerk. We hebben brochures en 
geven advies en informatie”.

We stappen over naar een ander onderwerp en  
vragen naar zijn vrije tijd.
“Ik lees graag, onder andere detectives en science  
fiction, ik volleybal en ik doe denkspelletjes.  
Schaken is altijd een hobby van me gebleven en ik  
maak ook ingewikkelde legpuzzels en bordspelen.
Vanavond komt een goede vriend met zijn zoon 
van 14 en samen met mijn oudste zoon Jonas van 
10 gaan we een spel spelen. We gaan een draak 
verslaan!”

Hoe vieren jullie kerst, Christiaan? 
“Het is voor ons als predikantsgezin een drukke 
tijd. We ervaren het wel als fijn dat Marjolein in 
deze gemeente een collega heeft, Harold, met wie 
ze de taken kan delen. Dat was in de vorige  
standplaats in de Betuwe wel anders, daar kwam 
alles op haar schouders neer. Naast de kerkgang 
en de beleving thuis hebben we een kerstboom, 
kerstmuziek en de open haard. We maken het  
gezellig. Ook onze ouders bezoeken we vaak in  
of rondom deze dagen”.

Hoe is het voor je om partner te zijn van de dominee?
“Ik ben trots op Marjolein en ik vind het fijn dat ik 
haar mag steunen en het mogelijk kan maken om 
dit werk te doen in combinatie met ons jonge  
gezinnetje. Marjolein werkt vaak ‘s avonds en we 
willen graag dat er altijd één ouder thuis is voor 
onze vier kinderen: Jonas, Else, Jesse en Lucas.  
In deze fase van ons leven is er weinig ruimte  
om andere dingen te doen in de kerk. En dat is 
goed nu”.

De laatste vraag gaat over de Centrumkerk:  
Hoe ervaar je deze kerkgemeenschap?
Christiaan vertelt dat hij het fijn vindt dat er  
ook jonge gezinnen zijn en hij geniet van  
deze gemeente. De mensen zijn hartelijk en  
positief betrokken. “Ik vind de kerk en geloof  
belangrijk en ervaar deze kerk als dierbaar”.  
En “De Centrumkerk is een hartelijke, fijne  
gemeenschap!”

‘Daar ontmoette ik de 
Bijbel en naar aanleiding 
van een discussie 
begon ik te lezen.’



Centrumkerk in actie

Wist u dat...
1. De dagopvang in de serre nog steeds iedere dinsdag en donderdag open is voor Oekraïners?
2. De afhaalwinkel in de serre veel gebruikt wordt en gasten met warme kleding, jassen en schoenen  
 vertrekken?
3. De meeste bezoekers uit Bilthoven en De Bilt komen, maar ook uit Utrecht, Hilversum, Maartensdijk,  
 Groenekan, Hollandsche Rading en Zeist?
4. Er 46 vrijwilligers ingezet kunnen worden voor de activiteiten, vele handen maken licht werk?
5. De vrijwilligers vanuit en van buiten onze kerkelijke gemeente het met elkaar erg gezellig hebben,  
 ze leren zo nieuwe mensen kennen of mensen beter kennen.
6. De communicatie veelal gaat via de gastenapp van de Oekraïners en er al 52 contacten in zitten,  
 waarvan zo’n 45 contacten een familie van 3 of 4 personen vertegenwoordigen en er circa  
 100 mensen wonen bij hotel van der Valk en bij gastgezinnen?
7. Veel gasten inmiddels een baan hebben in Nederland?
8. De Centrumkerk lessen Nederlands en Engels aanbiedt aan de gasten met inzet van vele vrijwilligers?
9. De Centrumkerk samen met de Rotary geregeld heeft dat er speeltoestellen buiten geplaatst worden  
 bij de opvang in De Bilt en bij Berg en Bosch?
10. De Centrumkerk regelmatig specifieke producten zoekt voor de gasten, zoals nu een spiegel, een bank,  
 een douchestang met gordijn, een hondenfietsmand en een tafel?
11. De Centrumkerk op zaterdagen goederen inzamelt, die eens per twee tot drie weken naar een  
 inzamelpunt in Amersfoort gebracht worden door vrijwilligers. Vandaar wordt alles door vrijwilligers  
 van Ukrainians.nl vervoerd naar Oekraïne om verdeeld te worden over de mensen die de goederen  
 het hardste nodig hebben.
12. Er op dit moment vooral behoefte is aan warme kleding, stevige schoenen, dekens, slaapzakken,  
 thuiszorg medicijnen, luiers, incontinentiemateriaal, verbandmiddelen, medische hulpmiddelen,  
 pannen, bestek en onbreekbaar serviesgoed, houdbare levensmiddelen (geen flessen), toiletartikelen,  
 maar ook kaarsen en houtkachels! Grote delen van Oekraïne zitten volledig in het donker, in de kou!  
 Ook is er op een aantal plaatsen weinig eten voorradig.

Ellen en Ineke
Een groot compliment is op zijn plaats voor 
Ellen en Ineke. 

Vanaf het eerste begin is Ellen Kieviet als project-
leider de motor van de opvang van Oekraïners  
in de Centrumkerk. Zij heeft heel veel contact  
met de mensen uit Oekraïne en zorgt dat  
de ingeleverde kleding en andere goederen op  
de juiste plaatsen terecht komen.
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Nu de gasten uit Oekraïne langer in Nederland  
blijven willen ze zich ook graag kunnen verplaatsen  
met een fiets. Onze oproep aan onze plaatsgenoten 
of er nog een fiets of kinderfiets over is die niet 
meer gebruikt wordt heeft inmiddels al meer dan 
20 fietsen opgeleverd. 

Onze fietscoördinator: Dirk Verburg 
De fietsen die wij krijgen worden door Dirk  
nagekeken. Hij kijkt de banden, ketting, remmen, 
zadels en verlichting na en maakt de fietsen  
rijklaar, zodat er veilig op gefietst kan worden.  
Het is best een klus, gemiddeld besteedt Dirk een 
halve dag aan een fiets. Inmiddels krijgt hij ook 
hulp van Rob Dekkers. En er is nog meer vraag 
naar fietsen, daarom doen we een oproep aan  
iedereen om nog (redelijke) goede fietsen die  
over zijn bij ons in te leveren. Zowel kinderfietsen 
als fietsen voor volwassenen maken onze  
Oekraïners blij.

Wilt u bijdragen in de kosten die wij als kerk  
maken, geef dan een gift op rekening van  
de Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven, 
rekeningnummer NL37INGB0395820464 onder 
vermelding hulp Oekraïne Centrumkerk.  

Dank u wel!

Centrumkerk in actie

Heel veel van haar vrije tijd gaat op aan het in  
ontvangst nemen, sorteren en weer uitleveren. 
Zij is de steun en toeverlaat voor deze mensen en 
heeft op bijna iedere vraag wel een antwoord.

Ineke Stienstra is ook al zo’n harder werker.  
Zij coördineert iedere week weer dat er voldoende 
vrijwilligers zijn ingeroosterd op de dinsdagen, 
vrijdagen en zaterdagen.

Dat is iedere week weer een hele klus, zeker nu de 
opvang langer gaat duren. 

Daarom gelijk ook maar een oproep. 
Denkt u nou “ik wil ook wel meehelpen” geef u dan 
op bij Ineke Stienstra 06 53309771 of Ellen Kieviet 
06 25188486. En natuurlijk is het ook fijn wanneer 
u een steentje kunt bijdragen door op zaterdag 
tussen 11.00 en 13.00 uur goederen in te brengen 
bij de kraam voor de kerk.
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Fietsen plan voor onze Oekraïense gasten



Kerstmeditatie 2022
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Kerstmeditatie 2022
Bent u wel eens bij een levende kerststal wezen 
kijken? Wat geeft dat een prachtige kerstsfeer!  
Een echt stal met geurig stro, Jozef, Maria en  
het kindje Jezus, wat levende dieren, en met  
een beetje geluk brandt er een zalig vuurtje bij  
de ingang. Het idee van een levende kerststal  
gaat terug op Franciscus van Assisi. Hij stopte  
er ook nog kamelen in. Die zijn in Nederland wat 
buiten beeld geraakt. Maar de dieren ontbreken 
niet: vaak zijn er herders met schapen, en soms 
een ezel en een os. Geen kerst zonder dieren dus! 

Maar waar komen deze dieren vandaan? Ze worden  
niet in de Kerstevangeliën genoemd. Het gaat wel 
over herders, en over het kind dat in de voederbak 
gelegd wordt. Deze dieren komen uit het Oude 
Testament. In Jesaja 1:3 lezen namelijk: “Een rund 
herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak,  
maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in 
onwetendheid.” Het zijn woorden van een profeet: 
de mensen in Israël weten niet meer wat een goed 
leven is, wie God is. Een rund en een ezel hebben 
nog meer verstand! In een oude bijbelversie staat 
ook een vers in Habakuk 3:2, dat God “herkend zal 
worden in het midden tussen twee dieren”.  
Theologen dachten dan aan de kruisiging op  
Goede Vrijdag. Jezus hangt dan tussen twee  
misdadigers en iemand herkent Hem als Zoon  
van God. Op Kerstavond dachten ze aan de os en 
de ezel.

Hierboven zien we een schilderij uit ±1308. De os 
en de ezel zijn duidelijk aanwezig. Ze kijken vol 
aandacht naar het pasgeboren Kind. De engelen, 
Jozef, Maria, en zelfs een schaap kijkt omhoog.  
En wij? Wij als kijkers mogen de kring van hun  
erkenning sluiten. Via de dieren krijgen we  
de vraag voorgelegd: hoe kijk jij naar dit  
pasgeboren Kind? Wat zie je: degene op wie onze 
harten wachten? Herken je in Hem de mens die 
God bedoeld heeft? Je wordt uitgenodigd om deze 
kerststal in te stappen en je samen met de dieren 
te warmen aan Gods trouw. Want het kerstfeest 
vieren, is vieren dat hier iets echt gebeurd is.  
Voor de wereld, voor ons. Je viert dat je tot leven 
komt, tot bloei komt, met dit Kind van God in ons 
midden. Hij is Redder en Heer, wat een feest om  
te vieren! 

Ds Marjolein Cevaal-Erbrink.

PS Jezus staat twee keer op dit schilderij.  
Kun je de tweede Jezus vinden?

‘Je wordt uitgenodigd 
om deze kerststal in
te stappen.’



Centrum Kids
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Centrum 
Kids
Kerstliedjes om te zingen: 
(kijk op YouTube!)
– Als je veel van iemand houdt (Elly en Rikkert) 
– Een Koning is geboren! (Elly en Rikkert)
– Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
– Stille nacht
– Hij kwam bij ons, heel gewoon (Opwekking 268)
– Kerstnacht boven Bethlehem (Sela) 

Rebus
Los deze rebus op! Welk bekend kerstlied  
staat hier?
 
 

Doe mee! 
Kun jij ook zo’n leuk gedichtje maken met  
de letters K-E-R-S-T? 

Stuur hem uiterlijk 23 december op naar  
domineecevaal@gmail.com! De mooiste  
gedichtjes lezen we voor op het kinderkerst-
feest (zaterdag 24 december om 16.30uur).

Kleur deze hanger mooi in, knip het uit  
en hang het in je kerstboom!

N+

H+

V=N

–V
–ER

P=ST
–N

mailto:domineecevaal@gmail.com


In gesprek met Linda en Nadine
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Innige band tussen
Centrumkerk en Julianaschool
Al twintig jaar werkten Linda en Nadine in  
diverse functies op de Julianaschool, voordat 
zij samen het stokje overnamen van Ella Prins, 
de toenmalige schooldirecteur. De school had 
altijd een goede band met de Centrumkerk en 
de twee schoolleiders willen deze band graag 
voortzetten.

‘De Julianaschool is zeer ruimdenkend en staat 
open voor iedereen. Er zijn gezinnen die bewust 
kiezen voor de Julianaschool vanwege de  
Christelijke grondslag en onze goede band met 
de Centrumkerk’, vertelt Linda. ‘Zoals wij nu een 
goede band hebben met dominee Marjolein Cevaal, 
had Ella een speciale band met dominee  
Benedikte Bos’. Marjolein is dan ook vaak op  
de Julianaschool te vinden en vice versa.  
Zij begeleidt veel groepen op school, zoals bij  
de maandopeningen, dit zijn acht jaarlijkse  
vieringen met elk een eigen thema. Eén van die 
thema’s was “Wat is vriendschap?” of het  
“kerstverhaal”. Vanwege het grote aantal  
leerlingen, onze school telt 500 leerlingen,  
doen wij twee sessies achter elkaar, zodat iedereen 
kan meedoen’. 

‘Afgelopen jaar vonden diverse evenementen plaats  
op school, zoals “Gi-Ga-Groen, het thema van de 
kinderboekenweek. Wij nodigden alle leerlingen 
met hun ouders uit om, voor onze school,  
een rondje te lopen door de gi-ga-groene straat.  
Bij Tuinmarkt Bilthoven waren diverse groene  
figuren te vinden, zoals Freek Vonk en prinses 
Plastic. Wij maakten met onze leerlingen uitstapjes  
naar het bos en besteedden op vrijdag 14 oktober 
aandacht aan de Dag van de Duurzaamheid’,  
vult Nadine aan. 

Muziekles
In samenwerking met het Kunstenhuis Bilthoven 
krijgen alle leerlingen van de Julianaschool  
muziekles, van groep 1 t/m groep 8. De groepen  
4 t/m 6 krijgen les op instrumenten. De kinderen 
kunnen een keuze maken uit een scala aan  
muziekinstrumenten. ‘Zij kunnen kiezen uit  
diverse slagwerken, harp, klarinet, cello, blokfluit, 
trombone. Je kunt het zo gek niet verzinnen’,  
vertelt Linda. ‘Iedereen houdt van muziek, dus  
het is fijn dat wij als school dit onze leerlingen 
kunnen aanbieden. Vanaf groep zeven mag  
iedereen muzieklessen volgen. Ook met kerst  
proberen we muziek in te passen tijdens onze  
viering. Juf Eva begeleidt een kerstmusical,  
gegeven door leerlingen van groep acht’.

Voor de kinderen op de Julianaschool is veel  
te doen. Naast muzieklessen kunnen zij zich ook 
opgeven voor de kindercantorij. Ongeveer veertig 
leerlingen van groep vier tot en met groep zes  
gaan wekelijks naar de Centrumkerk en oefenen 
daar, onder begeleiding van Wim Brands, 
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de cantor/organist van de kerk. Vrijdag 24 december  
vindt de kinderkerstviering plaats. Ook ouders zijn  
dan van harte welkom. ‘Onze kerk heeft een goede 
band met de Julianaschool’, vertelt Wim de Kruijf, 
voorzitter van de kerkenraad. ‘Over en weer zijn wij  
actief. Veel predikanten uit het hele land kijken 
jaloers naar onze samenwerking met de Juliana- 
school en hoe wij midden in de Bilthovense samen- 
leving staan. Tijdens de laatste kerk en schooldienst  
zat de kerk vol, niet alleen eigen gemeenteleden, 
maar ook ouders en kinderen van de Julianaschool.

Ella
Linda en Nadine hebben het erg naar hun zin als 
schoolleider. De laatste jaren bereidde Ella Prins 
hen al voor op hun toekomstige baan als school- 
leider. Ella was 25 jaar aan de Julianaschool  
verbonden, dus hoe zou het zijn voor beide  
dames om haar op te volgen? ‘Dat was nog best een 
uitdaging, vertelt Nadine. ‘Linda en ik werken hier 
natuurlijk al twintig jaar en kennen de school van 
binnen en buiten, maar hoe zouden de ouders  

en teamleden op ons reageren als schoolleiders? 
Wij hadden wel één voorwaarde: dat wij dit samen 
konden doen. En dat is gelukt’. ‘Onze samenwerking  
voelt heel natuurlijk’, vult Linda haar collega aan. 
Er is een natuurlijke verdeling van taken.

In de toekomst wil de schoolleiding de Juliana-
school graag verder verduurzamen: een groen 
schoolplein met elementen voor meer beweging 
voor de kinderen, meer zonnepanelen en de  
aanschaf van de warmtepomp halen zij naar 
voren. De voorbereidingen worden in december 
al gedaan, dus over een tijdje is de school ook van 
het gas af. Nadine: ‘Wij vinden het belangrijk dat 
de school haar warmte en de sfeer behoudt en dat 
onze deur altijd voor iedereen openstaat’. 

‘Tijdens onze laatste  
kerk en schooldienst  

zat de kerk vol.’



Highlights tweede halfjaar
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Highlights
Startzondag
Op 18 september was de startzondag. De start van het nieuwe seizoen binnen de kerk.
Na de vreugdevolle dienst waren er workshops, zoals bloemschikken, Oekraïense poppen maken, orgel 

Preek van de Leek van Ike Bekking
Op zondagmiddag 9 oktober vertelde Ike Bekking 
over haar passie voor het boekenvak. Deze keer was  
de preek in de vorm van een interview gelardeerd 
met een quiz en filmpjes. De gedrevenheid en  
het enthousiasme van Ike liet de aanwezigen zien 
hoe ver je kan komen als je in je missie en  
toekomstplannen ‘gelooft’. Ike geeft het voorbeeld 
dat vele dingen dan ook echt lukken.
Een kleine attentie van Ike hoort er ook altijd bij! 
Dat zijn alle bezoekers van de prachtige boeken-
winkel ook van haar gewend!  
Het zit hem in grote dingen, maar zeker ook in 
kleine dingen. Voor iedereen was er aan het eind 
dus een zakje boekendrop. 

Kaarsje aansteken
Zondagmiddag 6 november was een ieder, die een 
kaarsje wilde aansteken voor een overleden geliefde, 
welkom in de Centrumkerk. Er klonk live-muziek  
van cantor organist Wim Brands en dwarsfluitist  
Dick van Vliet en in de serre werd koffie en thee  
geserveerd. Een goede traditie die we komend jaar 
willen voortzetten



Highlights tweede halfjaar

Preek van de Leek van Vincent Cornelissen
Op zondag 13 november preekte Vincent Cornelissen  
in de Onze Lieve Vrouwekerk over de magie van  
passies. Ieder mens heeft een passie was zijn  
stelling en daarmee kun je tegenslagen, als een  
ziekte, omzetten in iets creatiefs.
Vincent nam ons allemaal mee in deze passie. En niet  
alleen de aanwezigen, maar ook al die duizenden  
lopers/sporters tijdens de jaarlijkse ALS Lenteloop  
in het centrum van Bilthoven. Wat een kracht en  
een prachtig verhaal!
Dank je wel Vincent! Samen met jou gaan wij verder  
de toekomst in!

Keltische wortels
Op 17 november gaf ds. Gert Landman een inspirerende avond 
over onze Keltische wortels en wat de kern was van hun  
christelijke geloof.

Muziek in de kerk
Op zondag 27 november was het  
eerste advent. In de kerk werd de  
de eerste kaars aangestoken  
en speelde een muziekgroepje.  
Wim op de vleugel, Ruth cello,  
Machteld viool, Marjolein dwarsfluit  
en Janien zong.
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Wist u dat...
1. Dat wij in de dienst van 20 november afscheid hebben genomen van Marijke en Piet en dat zij zoveel  
 hebben betekend voor een positieve vooruitgang van onze Centrumkerk.
2. Dat Ariënne doorgaat met alles waarin Rikje ons is voorgegaan.
3. Pastorale medewerkers niet bevestigd worden, maar zoveel mooie taken/ verantwoordelijkheden hebben.
4. Er opeens twee lege stoelen in de dienst van 20 november waren. En Piet en Marijke plaats namen  
 tussen onze gemeenteleden…
5. De twee stoelen nog wel leeg zijn. Ook onze kinderen werden hier door ds. Harold mee geconfronteerd.
6. Een goed plan…wie wil deze stoelen bezetten en meedenken binnen onze kerkenraad.
7. De kleur ROOD hoort bij afscheid en bevestiging. Met dank aan Harold.
8. De Preek van de Leek een succes is en dat we daar zo graag als gemeenteleden naar toe gaan.  
 Met dank aan bijvoorbeeld Ike Bekking en Vincent Cornelissen.
9. Iedere week er weer mooie bloemen worden gebracht bij een gemeentelid, die dit nodig heeft.
10. Het goed is dat wij als Centrumkerk op de hoogte blijven van wat er gebeurt bij Landelijk PKN als  
 het gaat om pastorale trainingen.
11. Ineke zoveel doet…voor en achter de schermen en de hele kleintjes onder ons zijn blij met  
 deze kinderoppas zo af en toe. Hoe mooi en veelzijdig is dit!
12. Tony zomaar aan het einde van een kerkdienst het woord nam om te vertellen over de schoonouders  
 uit Oekraïne van haar zoon en dat dit zo’n indruk maakte op ons allemaal!
13. Ds. Marjolein met man en kinderen zo betrokken is bij de Gemeente De Bilt, het was klus om  
 haar hele gezin goed op de foto te krijgen bij onze Sint in het Glazen huis, maar het is gelukt!
14. Ds. Harold meedenkt bij de Lokale Omroep De Bilt als afgevaardigde van de Kerken in alle kernen.
15. Wij als Centrumkerk het gevoel hebben goed en constructief bezig te zijn voor onze eigen  
 gemeenteleden en voor de mensen in ons dorp.
16. Er steeds meer jonge kinderen in de kinderkerk komen.
17. De QR-codes voor de collecte steeds meer worden gebruikt.
18. Er tijdens onze redactievergadering spontaan 2 mensen binnen liepen met spullen voor Oekraïne. 
19. Het bankje voor de kerk op dinsdagen en vrijdagen een ontmoetingsplek is geworden.

Onze kosters
Coen Helsdingen (rechts op foto) is onze koster en 
medewerker van het kerkelijk bureau. Hij zorgt er 
onder andere voor dat de kerk schoon is, de stoelen 
goed staan, de kerk verwarmd is en er koffie en thee 
is. De kerken en ruimtes van de Centrumkerk en 
de Zuiderkapel worden ook verhuurd. Coen is het 
aanspreekpunt. Hij houdt de agenda bij en maakt 
de afspraken met de huurders. Wim Zaal (links op 
de foto) is hulpkoster. Hij valt in als Coen vrij heeft. 
Wim staat ook vaak achter de kopieermachine om 
de nieuwsbrieven en liturgieën af te drukken. Joost 
Kieviet (midden op de foto) is hulpkoster en valt in 
als Coen en Wim niet kunnen.

Uit de gemeente
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Liefde, warmte
Liefde, warmte
is het licht
waarmee Gij ons vandaag raakt

Liefde, warmte
woorden met vleugels
van alzo hoge
een Mens met erbarmen
ons zo nabij

Liefde, warmte
als een goede tijding
als een beter vaderland
als onderdak voor mensen

Nergens
beter te lezen
meer verstaanbaar gemaakt
dan in de geboren Herderkoning

Dat Hij
voor ons en met ons
zal leven

Vrij naar Sytze de Vries

Gedicht
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In de week voor kerst staat de boom weer voor 
de kerk. Kom langs, maak een praatje, schrijf een 
wens, stop het in de bal en hang het op.

De boom vol wensen staat met kerst in de kerk  
en uw en jouw wensen worden meegenomen in  
de gebeden.

Wenskerstboom



Advent

Eerste advent

God zal wonen bij de mensen

In een wereld vol met zorgen, 
Wachten wij al eeuwenlang,
Op een lichte, nieuwe morgen
Hoor je ’t engelengezang?
Straks zal alles weer gaan bloeien,
Jezus krijgt dan alle macht.
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.

Derde advent

God zal wonen bij de mensen

In een wereld vol met vragen,
Wachten wij vol ongeduld,
Op een droom die ons kan dragen,
En ons weer met hoop vervult.
Hij zal komen, God is met ons. 
Door profeten al verwacht,
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.

Kerst

Komt als kind in onze nacht

Het is kerst, wij vieren samen,
Jezus komt bij ons op aard’.
Alle volken roepen ‘amen’!
Jezus is het wachten waard.
Wij begroeten Hem als koning,
Ook al komt Hij zonder pracht.
Onze wereld wordt Gods woning,
Kijk, zijn ster verlicht de nacht.

In de Adventstijd en op eerste kerstdag wordt elke zondag een nieuwe kaars aangestoken en 
zegt één van de kinderen een versje op. Op eerste kerstdag branden er vijf kaarsen.

Het feest van warmte en licht 
geeft ons energie 
voor elke nieuwe dag.

Gezegende kerstdagen 
en alle goeds voor 2023!

Tweede advent

God zal wonen bij de mensen

Zelfs in ’t land van melk en honing,
Wachten mensen al zo lang.
Wanneer komt toch onze koning?
Wanneer zijn we niet meer bang?
Hij zal alles anders maken,
Tot de hele wereld lacht.
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.

Vierde advent

Komt als kind in onze nacht

In een wereld vol met lijden,
Wachten mensen al zo lang.
Maar in huizen en in kerken,
Hoor je toch al het gezang.
Wij zien uit naar onze redder: 
Kom tot ons de wereld wacht!
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.


