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COLOFON 

 Het Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven.  
Verschijnt 10 maal per jaar digitaal en in een gedrukte oplage van 450 exemplaren.  

Redactie 
Wiebe Oost (eindred.) 
Femke Helsdingen 
Roland Schneider 
Piet van Vuuren 

 
Ontwerp vormgeving 

Maarten van der Bijl 
 

Adressen 
Centrumkerk: Julianalaan 42  
Zuiderkapel:   Boslaan 3 

 

Kerkelijk Bureau 
Coen Helsdingen 
Julianalaan 42,3722 GR Bilthoven 
tel.: 030 228 28 66 
e-mail: kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl 
Het Kerkelijk Bureau is dinsdags en 
donderdags van 10.00 - 11.00 uur 
geopend. 

 

Administratie van het kerkblad 
Voor abonnementen, adreswijzigingen 
en advertenties: zie Kerkelijk Bureau 
hierboven 

 

Kopij 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op 
4 april. Kopij hiervoor moet uiterlijk op 
dinsdag 24 maart vóór 12.00 uur per e-
mail worden aangeleverd bij 
redactie@pgbilthoven.nl 

 

Website 
www.pgbilthoven.nl 
Heeft u berichten, die in aanmerking 
komen voor plaatsing op de website, 
stuur die dan naar 
webteam@pgbilthoven.nl 

Predikanten 
  Ds. C.H. Oechies 

(wijk Oost 1, 2, 3 en West 1 ) 
Willem de Zwijgerlaan 2 
3722 JR Bilthoven 
tel.: 030 696 64 97 
e-mail: dsoechies@pgbilthoven.nl 
vrij op zaterdag en vrijdagavond 

 
  Ds. M.T. Cevaal-Erbrink 

(wijk West 2 en 3) 
Prins Hendriklaan 43 
3721 AP Bilthoven 
tel.: 030 633 61 51 
e-mail: dscevaal@pgbilthoven.nl 
regulier bereikbaar op dinsdag, 
woensdagochtend en vrijdag 

 
  vacature 
 
Rekeningnummers 

CvK Protestantse Gemeente Bilthoven 
NL55 RABO 0373 7163 97 

 
Voor collectebonnen: 
CvK Protestantse Gemeente Bilthoven 
NL26 RABO 0373 7268 13 

 
Diaconie Protestantse Gemeente 
NL93 INGB 0000 3808 17 of  
NL59 RABO 0308 3179 55 

 
Wijkkas"De Ark" 
NL02 RABO 0308 3690 33 

 
E-mail 

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van 
e-mail voor de verspreiding van 
aankondigingen, uitnodigingen etc.  
Als u wilt, kunt u uw e-mailadres 
opgeven via www.pgbilthoven.nl 

mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
mailto:redactie@pgbilthoven.nl
file:///D:/Documenten/KERK/Kerkblad/Kerkblad%20in%20Word/www.pgbilthoven.nl
file:///D:/Documenten/KERK/Kerkblad/Kerkblad%20in%20Word/webteam@pgbilthoven.nl
file:///D:/Documenten/KERK/Kerkblad/Kerkblad%20in%20Word/ds.Oechies
file:///D:/Documenten/KERK/Kerkblad/Kerkblad%20in%20Word/ds.Cevaal
file:///D:/Documenten/KERK/Kerkblad/2020_Kerkbladen/www.pgbilthoven.nl
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Rond wijkgemeente De Ark 

 
  Scriba wijkkerkenraad 

dhr. G.A. Drost 
Rogier van der Weydenlaan 114 
3723 NG Bilthoven 
tel.: 030 229 14 11  

 
  Kerkmeester Zuiderkapel 

dhr. D.A. van Dijk 
tel.: 06 204 577 05 

 
  Autodienst 
 dhr. A.C. Kronenburg 

tel.: 030 220 40 43 
 
 
 
 

Rond wijkgemeente Centrumkerk 

 
  Scriba wijkkerkenraad 

mevr. L. Blömer-Snijder 
Bremlaan 12 
3735 KJ Bosch en Duin 
tel.: 030 229 18 71 

 
  Koster 
 dhr. W.C. Helsdingen 

Alfred Nobellaan 152 
3731 DZ De Bilt 
tel.: 030 220 05 91 

 
  Autodienst 
 dhr. J. van Zijl, 
 tel.: 030 228 00 33 

Bij de omslagfoto: 

De storm op het meer van Galilea 
 

(olieverfschilderij van Rembrandt van Rijn)  
Het schilderij hing in het Isabella Stewart 
Gardner Museum in Boston totdat het doek 
in 1990 gestolen werd. 
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OVERDENKING 
 

Nog steeds kom ik mensen tegen die moeite hebben met het woordje 

“genade”. Ze hebben denk ik “genade” gepresenteerd gekregen in de zin van: 

“je moet het van genade en van genade alleen hebben” met de gedachte 

erachter: je hebt niks in te brengen, je hebt niks verdiend, bij God sta je altijd in 

het krijt. Bij de zin: “Niet omdat wij het van onszelf verdiend zouden hebben, 

maar dat we moeten het hebben van genade alleen, Amen” bekruipt menigeen 

toch weer dat gevoel van vroeger, toen je om genade moest smeken bij de 

jongen op het speelplein die sterker was dan jij en die je ertoe dwong toen hij 

boven op je zat. Die beklemming op de borst, de afgedwongen nederigheid, 

waarmee al wat diep in ons aan goedheid leeft en kracht wordt ontkend. 

Maar hoeveel méér is er niet te zeggen over dit woord! En wat jammer dat we 

denken dat het niet meer begrepen wordt in onze tijd. Hoewel…. 

 “Amazing grace” zong president Obama nog 2 jaar geleden in de kerkdienst die 

gehouden werd ter herdenking van een bloedbad aangericht in de kerk van 

zwarte mensen: “Wonderbaarlijke genade”. Hoe kunnen, en durven mensen 

dat zingen, en dan nog op zo’n moment? Het lijkt haast misplaatst na zo’n 

verschrikkelijke ramp. 

Ik denk dat ze dat durfden omdat ze goed hadden begrepen wat “genade” is: 

Zij zongen van dat geschenk van God dat  aan ieder van ons gegeven is: de 

genade van Jezus, van wie wordt gezegd dat hij “vol van genade “(Johannes 1) 

was. De liefde waarmee hij elk mens die hij ontmoette deed opbloeien, in zijn 

kracht deed staan, sterkte gaf. Dáár mogen wij uit leven en we hoeven niet toe 

te geven aan het gevoel van gefaald te hebben of gebukt onder ons gevoel van 

machteloosheid. De genade van Gods vergeving gaat ons begrip immers te 

boven. Kunnen wij dat geloven en daaruit leven? 

Van die genade mogen wij leven maar het mooiste wat je van ons mensen kunt 

zeggen is niet dat wij het van genade “ moeten” hebben, maar dat wij dank zij 

Jezus zélf vol van genade mogen zijn en die genade die ons geschonken is ook 

mogen uitdelen aan de mensen om ons heen. 

Dan is genade een rijkdom die veel en veel verder gaat dan ons eigen leven. 
 

ds. Matty Vroom 
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KERKDIENSTEN 
zondag 

1 
maart 

 

1e zondag 
40 dagen tijd 

Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk 

10.30 u ds. M.T. Cevaal-Erbrink  
collecte:  40-dagentijdcollecte Voorjaarszending 
 (kerk in actie), plaatselijke gemeente 

Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark 

9.30 u 
14.30 u 

prop. A.M. van Mourik, Driebruggen 
ds. G. Herwig, Nunspeet 
collecte: GZB Voorjaarscollecte Nicaragua, 
 Plaatselijke gemeente 

 

zondag 

8 
maart 

 

2e zondag 
40 dagen tijd 

Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk 

10.30 u ds. C.H. Oechies 
collecte: 40-dagentijdcollecte Nederland Missionair  
 (PKN), Plaatselijke Gemeente 

Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark 

9.30 u 
18.30 u 

ds. R.W. de Koeijer - Waddinxveen 
ds. J. van Dijk - Ridderkerk 
collecte: Evangelische Hogeschool, Plaatselijke 
gemeente 

 

woensdag 

11 
maart 
Biddag 

Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark 

14.30 u 
19.30 u 

dhr. A.M.K. Peters – Ederveen 
ds. J. van Dijk - Ridderkerk 
collecte: Stichting Silo, Plaatselijke gemeente 

 

zondag 

15 
maart 

 

3e zondag 

40 dagen tijd 

Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk 

10.30 u ds. C.H. Oechies 
collecte: 40-dagentijdcollecte Noodhulp in Zuid-Soedan  
 (Kerk in actie, Plaatselijke Gemeente 

Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark 

9.30 u 
18.30 u 

ds. J.C. Klein - Bleskensgraaf 
ds. L. Schaafsma - Nunspeet 
collecte: Shaare Zedek ziekenhuis, Plaatselijke gemeente 
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zondag 

22 
maart 

 

4e zondag 

40 dagen tijd 

Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk 

10.30 u ds. C.H. Oechies 
collecte: 40-dagentijdcollecte Binnenlands Diaconaat  
 (Kerk in actie), Plaatselijke Gemeente 

Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark 

9.30 u 
18.30 U 

ds. A.D. Goijert – Nijkerk 
ds. E. v.d. Noort - Nijkerk 
collecte: Zondagsscholenbond, Plaatselijke gemeente 

 

zondag 

29 
maart 

 

5e zondag 

40 dagen tijd 

Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk 

10.30 u 
 
 

19.30 u 

ds. Ch. Schokker, Gorssel 
collecte: 40-dagentijdcollecte Werelddiaconaat : 
 Straatmeisjes in Ghana (Kerk in Actie) 
Taizédienst 

Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark 

9.30 u 
18.30 u 

prop. E. Meijer - Ermelo 
ds. J. de Jong - Nijkerk 
collecte: Noodhulp ZOA, Plaatselijke gemeente 
 extra: Onderhoud gebouwen 

 

zondag 

5 
april 

Palmzondag 

Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk 

10.30 u ds. M.T. Cevaal-Erbrink 
collecte: JOP Jeugdwerk (PKN) 

Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark 

9.30 u 
18.30 u 

ds. T.C. de Leeuw - 's Grevelduin Capelle 
prop. J.A. de Kruijf - Oud-Alblas 
collecte: Diaconie, Plaatselijke gemeente 
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BIJ DE DIENSTEN 
Een dienst volgen via internet. 
U kunt de diensten in de Centrumkerk 
als volgt bekijken: 
Log in op https://www.pgbilthoven.nl , 
kies <wijkgemeente Centrumkerk>, 
vervolgens <meekijken en luisteren>, 
de balk met <Bilthoven, Centrumkerk> 
en de gewenste dienst (“live” of 
datum). 
 

Koffiedrinken 
Elke zondag is er in de Centrumkerk 
zowel voor als na de dienst gelegenheid 
elkaar te ontmoeten onder het genot 
van een kop koffie of thee.  
 

Kinderkerk/oppas 
Tijdens alle morgendiensten is er oppas 
en (in wijk Centrumkerk) kinderkerk. 
 

Zondagsbulletin/liturgie 
Deze vindt u (in de regel vanaf vrijdag) 
op pgbilthoven.nl bij wijkgemeente 
Centrumkerk op de voorpagina. 
 

Kerkdienst in De Biltse Hof 
Op zondag 1 maart en zondag 5 april is 
er om 10.30 uur een kerkdienst in De 
Biltse Hof. Voorganger is ds. Louise Blok  
 

Kerkdienst in De Bremhorst 
Op vrijdag 27 maart is er om 19.00 uur 
een kerkdienst in De Bremhorst.  
Voorganger is ds. Harold Oechies. 

Weekontmoeting in De Koperwiek 
Elke donderdag om 19.00 uur (tenzij 
anders vermeld) bent u van harte welkom 
bij de weekontmoeting in De Koperwiek. 
 

◊ 5 maart  40-dagentijd 
 ds. E. van Leersum 
◊ 12 maart  40-dagentijd 
 dhr. P.D. Kerkhove 
◊ 19 maart  40-dagentijd 
 mevr.ds. L. Blok 
◊ 26 maart  40-dagentijd 
 mevr. ds. M. Oskam 
◊   2 april  40-dagentijd 
 ds. C.H. Oechies 
 

Taizéviering Centrumkerk 
◊ 29 maart, aanvang 19.30 uur 

https://www.pgbilthoven.nl/
http://www.pgbilthoven.nl/
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ZWO-BERICHTEN 

STA OP! 
De veertigdagentijd loopt van Aswoensdag 26 februari 
tot en met zaterdag 11 april.  

Op zondag 12 april is het Pasen. 

Traditiegetrouw geven we als ZWO met een aantal 
activiteiten vorm aan deze aanloop naar Pasen. 

Vorige maand heeft u al in dit kerkblad kunnen lezen 
hoe u zelf gratis een veertigdagenkalender kunt 
bestellen bij Kerk in Actie. Dit kan via de volgende link 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 

Maar heeft u geen toegang tot Internet dan kunt u ook bellen met Kerk in Actie 
030-8801456 

Zondag 22 maart zullen we iets lekkers bij de koffie serveren. Voor 1 euro een stuk 
appeltaart, cake of kwarktaart. De euro komt weer ten goede aan de 40-
dagenprojecten. Wij doen zoveel mogelijk ons best Fair Trade producten te 
gebruiken.  

En zondag 15 maart is de Wereldwinkel in de kerk. 

“Maar hoe zit het dan met het vasten in de 40-dagentijd?”, zult u zich misschien 
afvragen. De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode 
vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En 
op een feestdag wordt niet gevast. 

En daarmee vragen we ook uw aandacht voor het vasten in de 40-dagentijd. 

Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door 
bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die 
wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt 
dan tijd over: om te bidden, na te denken of om iets te doen voor een ander. Er is dit 
jaar een vastenkaart en deze kaart kunt u in de kerk vinden en gratis meenemen. 

Tot slot zullen we u elke zondag een project van Kerk in Aktie voorleggen. In de 
meeste gevallen hebben we er een kort filmpje bij. Deze projecten gaan van nieuwe 
vormen van kerk zijn, de zogenaamde pioniersplekken, tot christenen in de 
Golfstaten. Van steun voor mensen die leven in burgeroorlog in de nieuwe staat Zuid-
Soedan tot gratis vakanties voor minder draagkrachtigen in Nederland. 

Namens de ZWO-commissie, Machteld Loeff 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
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PAASGROETEN 
Op 15 en 22 maart kunt U weer Paasgroeten versturen naar gedetineerden in binnen- 
en buitenland. De kaarten kosten inclusief de postzegel(s) € 1.50 per stuk. U mag 
alleen uw naam op de kaart zetten, GEEN ADRES. U mag er wel een groet of 
bemoediging bij schrijven. Voor de verzending wordt gezorgd. De Paasgroeten 
worden zeer gewaardeerd door diegenen die ze ontvangen. Ze voelen zich daardoor 
gezien. We bevelen deze actie van harte bij U aan.  

Namens de ZWO-commissie, Tjitske Maarsingh. 
 

ONTMOETINGSMAALTIJD 
Bij de Zuiderkapel ,Boslaan 3 wordt op donderdag 19 maart om 18.00 uur een 
ontmoetingsmaaltijd gehouden. 
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd; ook kinderen zijn welkom. 
Als u hiervoor iets wilt koken of bakken dan kunt u zich opgeven bij John van Zijl tel. 
2280033 of Jenneke Zaal tel. 2291351. 
 

OECUMENISCHE PAASVIERING VOOR 
OUDEREN EN BELANGSTELLENDEN 
Op woensdag 15 april 2020 a.s. wordt er in de Kerk van Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand weer de traditionele Paasviering voor ouderen, 
belangstellenden en speciaal voor diegenen die met Pasen niet in de gelegenheid zijn 
een viering bij te wonen, gehouden. 
Voorgangers zijn: pastor Annelies van den Boogaard, ds. Harold Oechies, 
ds. Adriaan Plantinga en pastor Gerard Weersink  
Het thema van de viering is “Aanraking”. 
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

09.45 – 10.15 uur  Verwelkoming van de gasten met koffie of thee 
10.30 uur  Gezamenlijke viering met persoonlijke zegening 
12.00 uur  Feestelijke lunch/gezellig samenzijn 
13.00 uur  Afsluiting 

Het koor Cantate zingt o.l.v. dirigent Alice van Eldik; Wim Brunsveld bespeelt het orgel 
en de piano.  
U kunt zich tot uiterlijk 8 april opgeven bij: 
L. Blömer- Snijder: lblomer@hotmail.com/ 030 – 2291871 of 06-33639193 
of bij het kerkelijk bureau  van de OLV: Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven;  
telefoon: 030-2282655 (op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur). 



11 
 

“BOUW MEE AAN ONZE CENTRUMKERK!” 
VERSLAG VAN HET KERKENRAADSWEEKEND 
Op 7 en 8 februari j.l. werd het kerkenraadsweekend gehouden: van vrijdagavond tot 
en met zaterdagmiddag spraken de kerkenraadsleden met elkaar over hoe het gaat in 
de gemeente en over de plannen voor de komende jaren. In het verleden zijn vaker 
zulke weekenden gehouden, maar dit was het eerste kerkenraadsweekend van de 
Centrumkerk. In het conferentiecentrum Kaap Doorn werd gesproken over de 
speerpunten voor de komende jaren. We hebben nagedacht over een kerk waar we 
trots op zijn, een kerk waar we met liefde over kunnen spreken, waar we anderen 
naartoe durven uit te nodigen, een kerk waar we ons graag voor willen inzetten, 
onder het motto: Bouw mee aan de gemeente van de Heer!  
Drie belangrijke thema’s werden besproken: Wat kunnen wij betekenen voor onze 
omgeving en de samenleving (de “Centrumfunctie” van onze kerk)? Zijn we als kerk 
wel voldoende verstaanbaar en zichtbaar in deze tijd? En hoe kunnen we de jeugd en 
de gezinnen bereiken? Het gaat niet alleen om de activiteiten, maar vooral om een 
open houding om een gastvrije gemeente te zijn waar jong en oud zich thuis voelt. 
Alle ideeën werden als bladeren aan een boom geplakt. Op basis van de uitkomst van 
het kerkenraadsweekend zal het beleidsplan 2020-2025 worden geschreven. 
Natuurlijk werden er ook leuke dingen gedaan in de 24 uur dat het 
kerkenraadsweekend duurde, zoals gezellige maaltijden en een wandeling door de 
Kaapse Bossen. 
Op een gemeenteavond dit voorjaar zal het concept beleidsplan aan de gemeente 
worden voorgelegd. De datum van de gemeenteavond zal nader worden 
aangekondigd. Dan kunt u ook uw steentje bijdragen!  

De voorbereidingsgroep: 
Marjolein Cevaal, Jan Homan, Ineke Stienstra, Matty Vroom en Piet Stammes 
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DE TORNADO'S IN DE 
CENTRUMKERK 
Op zaterdag 7 maart treedt de Biltse muziekband "De Tornado's" op 
in de Centrumkerk, in het kader van "Gluren bij de Buren". De band 
bestaat uit een groep (jong)volwassenen met een beperking die het 
leuk vinden met elkaar muziek te maken. Dit alles onder 
begeleiding van Rina Kruis.  
Er zijn twee optredens van elk 20 minuten. Aanvang van de 
optredens: 15.00 en 16.00 uur.  

 

EEN NIEUWE TIJD 
Op 16-02-2020 ben ik opnieuw bevestigd als ouderling. Ik ben dankbaar dat ik in deze 
nieuwe tijd hiervoor gevraagd ben. In de bevestigingsdienst heb ik de gemeente 
toegesproken met als doel om het verleden niet te vergeten maar wel achter ons te 
laten en heb ik een oproep gedaan aan alle gemeenteleden en vooral ook zij die wat 
uit beeld zijn om vooral toch weer de stap te zetten om te komen. Uit ervaring weet ik 
dat tijdelijk afstand nemen rust geeft, doch dat als het langer duurt het ook moelijker 
wordt om weer terug te komen. Als u de stap wilt zetten en het moeilijk vindt, 
schroom niet om onze predikanten Marjolein of Harold te bellen en in gesprek te 
gaan. We zien u graag terug, u bent welkom! 
Hierna leest u de tekst die ik uitgesproken heb in de dienst. 

Wim de Kruijf 
Beste gemeenteleden 

Toen ik in september jl. benaderd werd om weer zitting te nemen in de kerkenraad 
heb ik tijd gevraagd om een goede afweging te kunnen maken. Na uitvoerig overleg 
met Marieke en na gesprekken met predikanten en moderamenleden heb ik gezegd 
dat ik het graag wil doen. De gefuseerde gemeente, waar de rust is weergekeerd, 
waar men samen optrekt en die vooruit wil kijken is voor mij de reden om weer mee 
te gaan doen. De bevestiging werd gepland en mijn naam werd 2x in een dienst 
afgeroepen. Het liep anders. 
Eén gemeentelid heeft bezwaar gemaakt, kerkordelijk juist, daar zal ik ook niets van 
zeggen. Inhoudelijk ben ik het zeer oneens met de bezwaarmaker. Het bezwaar is 
begin dit jaar ingetrokken. Ik ben dankbaar voor de steun die ik heb ontvangen van de 
kerkenraad en van veel gemeenteleden. Met mij hebben velen van u in deze 
maanden teruggedacht aan het fusieproces. Ook al denk ik dat de kern van het 
bezwaar hier niets mee te maken heeft is het voor mij toch een periode van reflectie 
op het fusieproces geweest en ik heb de hele film van de stappen in dit proces weer 
laten passeren. Nu, zoveel jaar later, kan ik er met meer afstand naar kijken.  
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Mijn conclusie is dat een ieder destijds graag wilde fuseren, doch dat de pijn lag in 
hetgeen men moest inleveren. Het waren veel vraagstukken tegelijk, zoals: Twee 
modaliteiten in één kerk of was er toch ruimte voor twee kerken. Het vervallen van 
predikantsplaatsen, het samenvoegen van wijkgemeenten, de keuze van de locatie 
voor een kerk, burgerinitiatieven die vooral een financiële claim legden op de fusie. 
Een ieder had zijn eigen belang en deed zijn best om daarin te scoren. Ik denk dat dit 
de oorzaken waren van de grootste spanningen die toen ontstonden. Het mede 
leiding geven aan zo’n proces was intensief en complex, er zijn veel goede dingen 
gebeurd maar ook handelingen en acties die voor verbetering vatbaar waren. Dat ben 
ik mij bewust en dat zijn leermomenten voor de toekomst.  
Vandaag wil ik daar graag aan toevoegen dat als ik in dit proces mensen onjuist 
bejegend heb of dat door besluitvorming mensen pijn gevoeld hebben en wellicht nog 
voelen dat dit mij spijt en ik bied daar ook mijn excuses voor aan. Ik ben opnieuw 
geroepen om ouderling te worden en vandaag bevestigd. De toekomst ligt voor ons. 
Begin februari is in het kerkenraadsweekend een begin gemaakt met het beleidsplan 
voor de komende jaren. Ik hoop van harte mij te mogen inzetten voor deze 
gemeente. Na een rustpauze en ook wat afstand om tot mezelf te komen ben ik weer 
terug en dat voelt goed. Doch, we weten dat er meer mensen zijn die na alle perikelen 
niet meer zo’n zin hebben om te komen en die ons op afstand volgen en misschien 
wel willen, maar niet echt meer durven komen. Ik doe dan ook een oproep aan u die 
hier vandaag niet is. Het is een nieuwe tijd, een levendige gemeente, de deur staat 
open en uw stoel staat klaar. De kerk leeft van genade, van wat God schenkt, u bent 
welkom. Laten we samen, alle gemeenteleden hier en elders, vooruitkijken, werken 
aan gemeenteopbouw en een mooie, dierbare en gezegende tijd hebben in de 
Centrumkerk. 
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CENTRAAL 
          DS. C.H. OECHIES 
 
Op zondagmiddag 16 februari vond de eerste Preek van de Leek van 
dit jaar plaats in de Centrumkerk met als thema: ''Water en klimaat op 
weg naar 2100''. Lekenprediker Kees van Leeuwen nam ons mee op 

een reis door de tijd. Hij vertelde over zijn geboortestreek vlak bij Amersfoort in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. Die stad kon je toen van een afstand ruiken en 
voelen, de uitstoot van de fabrieken zorgde zelfs voor prikkende ogen. Veel 
aangenamer was het in de Eempolder, daar was het een herrie van jewelste door de 
vele luidruchtige weidevogels. De rivier de Eem was toentertijd een doodse 
afvalstroom, de vissen hadden al lang het loodje gelegd. Mede door Kees zijn inzet als 
milieudeskundige is er in de afgelopen halve eeuw tijd veel veranderd. Geen de ogen 
irriterende fabrieken meer en in de Eem kun je nu zelfs zwemmen zonder gevaar voor 
eigen leven. De weidevogels in de polder zijn helaas niet teruggekeerd. Het mag dan 
in Nederland met het milieu de goede kant op zijn gegaan, op wereldschaal is dat 
zeker niet het geval. Kees schetste een somber makend beeld van wat ons te wachten 
staat. Ons eigen consumentengedrag en een sterke bevolkingsgroei in Afrika doen 
een steeds groter beroep op de beperkte voorraad drinkbaar water in onze wereld. 
Politici lijken zich alleen voor korte termijn te interesseren en grijpen slechts in als er 
een ramp plaatsvindt. Is er dan nog hoop voor onze wereld, zo vroeg Kees zich af. 
Alleen als er een wereldwijde gedragsverandering plaatsvindt van consument naar 
rentmeester. Dan hebben we als huidige generatie ook iets om over te dragen op 
onze kinderen en kleinkinderen in het jaar 2100. Als positieve afsluiting las zijn vrouw 
het gedicht ''Die nieuwe morgen'', waarin de mogelijkheid doorklinkt van een nieuw 
begin met onze aarde. De collecte had Kees bestemd voor het Instituut voor 
Natuureducatie in de Bilt. Immers met natuureducatie kun je niet vroeg genoeg 
beginnen. De jeugd heeft de toekomst! Dat zijn preek was aangeslagen bleek wel uit 
de mooie collecte opbrengst van 369,67 euro. Na afloop werd er druk nagepraat in de 
serre. De volgende Preek van de Leek zal plaatsvinden op zondagmiddag 5 april. Leek 
is Idelette Schuurman die gaat preken over haar passie voor de lokale politiek. De titel 
van haar preek zal zijn: Van droom naar daad!  
 

Dit jaar vieren we dat het grootste deel van ons land 75 jaar geleden bevrijd werd van 
de Duitse bezetting. Als Centrumkerk organiseren we in het kader hiervan een aantal 
activiteiten. Op zondagmiddag 15 maart bent u van harte welkom in de OLV, 
Gregoriuslaan 8, voor de manifestatie ''Geef vrijheid een stem!'' Een gezamenlijk 
initiatief van De Woudkapel, de OLV, de Maria Christinakerk en onze Centrumkerk. 
Iedere deelnemende kerk verzorgt een onderdeel van het programma (zie ook de info 
elders in dit blad). Wij hebben schrijfster Liesbeth de Vos uitgenodigd. Zij heeft een 
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boek geschreven over hoe het verblijf van haar moeder in een Jappenkamp in 
Nederlands Indië heeft doorgewerkt in haar eigen leven en in dat van haar kinderen. 
De oorlog heeft immers niet alleen gevolgen gehad voor de mensen die haar hebben 
meegemaakt maar ook voor de volgende generaties. We noemen dit wel tweede- en 
derde generatie oorlogsslachtoffers. Denk bijvoorbeeld aan kinderen van 
(omgekomen) verzetsstrijders, maar ook aan kinderen van NSB'ers. Vaak vergeten 
groepen waar de laatste tijd (gelukkig) meer aandacht voor komt. Liesbeth de Vos laat 
in haar bijdrage zien wat je als kind meekrijgt, hoe dat je leven vormt en ook hoe je er 
een weg in kunt vinden.  
 

Dit jaar is het ook 75 jaar geleden dat de Duitse dominee en verzetsstrijder Dietrich 
Bonhoeffer -vlak voor de bevrijding- werd vermoord in een concentratiekamp. Op 16 
maart zal Gijsbert van Beusekom in de Zuiderkapel vertellen over deze inspirerende 
predikant en theoloog en wat hij ons anno 2020 te zeggen heeft. Gevolgd op 
donderdag 2 april door een voorstelling over Bonhoeffer in de Centrumkerk. Kees van 
der Zwaard verzorgt de muziektheatervoorstelling: ''Bonhoeffer-wie ben ik''. Meer 
informatie - ook over de opgave - vindt u op pagina 22 en 23 van dit kerkblad. 
Tenslotte is er op 4 mei een oecumenische gebedssamenkomst in de Zuiderkapel. 
Daarna trekken we in een stille tocht naar het monument in Jagtlust om ons daar aan 
te sluiten bij de gemeentelijke dodenherdenking.  
Een hartelijke groet vanaf de Willem de Zwijgerlaan, 

Ds. Harold Oechies 
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CENTRAAL 
     DS. M.T. CEVAAL-ERBRINK 
 
Deze maand fietsen we ’s ochtends weer zonder lichtjes aan naar 
school. Hoera, de lente komt eraan! Het wordt steeds lichter en 
misschien ook wel warmer. In de wijk West 2 hielden we mooie 

wijkontmoetingen rond het thema ‘licht’. We bespraken welke lichtjes voor ons 
belangrijk zijn. Er waren diepe verhalen over gebed, gemis en geloof. We ervoeren dat 
je elkaar beter leert kennen op zo’n ontmoeting. Je leert elkaar beter kennen en ook 
elkaars geloof. Dat verrijkt en verdiept ook hoe je in de kerk zit en is erg waardevol. 
Toch zeiden we ook: het is snel een vaste groep die zich hiervoor opgeeft. Zou dat ook 
anders kunnen? We nodigen u uit om mee te denken. Deze vorm van wijkgericht 
contact kan ook andere vormen aannemen. Wat spreekt u aan? Mail mij of de 
wijkouderling Marijke Duijs gerust hierover! Of trek ons aan de mouw in de kerk. 
 

Op zondag 9 februari was de kerk&schooldienst. Voorin stonden allemaal vogeltjes en 
vogelhuisjes. We hadden namelijk de week ervoor een oproep in de kerk gedaan om 
vogelhuisjes mee te nemen. De kerkzaal was vrolijk gevuld! Samen dachten we na 
over de les van de vogels: maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Nou ja, dat is 
natuurlijk de les van Jezus! Hij wijst op de Goede Vader. Luistert u nog even naar het 
ontspannen gefluit van de vogels bij u in de tuin of op het balkon? Die geven ons de 
ontspanning die wij nodig hebben. De kindercantorij zong uit volle borst (ook al was 
het een klein groepje). Helaas was er één lied dat niet zo goed te verstaan was. Bij 
deze nog even het laatste couplet: 
 “Maar God, die zorgt dat er leven is, 
 die vogels laat zingen en bloemen laat bloeien zegt: 
 mensen die zo vol zorgen zijn, 
 die kunnen toch nooit echt gelukkig zijn.” 
 

Met de Rock Solid-groep dachten we na over armoede in de wereld. Wat betekent 
het als je op een houtje moet bijten? Ze moesten ook echt op een houten stokje 
bijten en een spel doen. De jongeren konden met zulke spellen geld verdienen. 
Daarmee deden ze inkopen voor de voedselbank in De Bilt, om zo ook iets aan 
armoede te doen. Een mooie actieve opstelling! 
 

De kerkenraad is een weekendje weg geweest naar conferentiecentrum Kaap Doorn. 
Daar werd stevig nagedacht over de focus voor de komende 5 jaar van het 
beleidsplan. Het was een goed weekend met volop gesprek, frisse ideeën en 
ontmoeting. Ook hebben we een ontspannende wandeling gemaakt naar de 
uitzichttoren van Kaap Doorn. Dat was een mooi symbolisch plekje: even het 
vergezicht schetsen voor onze Centrumkerk. Moe maar voldaan gingen we 
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zaterdagmiddag weer huiswaarts. We zullen de commissies inhoudelijk informeren en 
ook zal er dit voorjaar een gemeenteavond over gehouden worden.  
 

Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink 
 
 

IN MEMORIAM PIET DEN OUDEN 
Op 4 februari jl overleed op 78-jarige leeftijd Lammert Pieter (‘Piet’) den Ouden.  
Piet is jarenlang ouderling-kerkrentmeester geweest. Hij zat -uiteraard- in de 
kerkenraad, maar ook in het moderamen en vertegenwoordigde onze kerkenraad in 
de Algemene Kerkenraad. Ook vele commissies konden rekenen op de inzet van Piet. 
Zijn hart lag bij kerk-in-het-centrum-zijn en daar speelde de locatie-naast-de-
Julianaschool een grote plek in. In de afscheidsdienst lazen we uit Openbaringen 15 
onder andere het gedeelte “Toen zag ik iets als een zee van glas.” Een visioen van 
Johannes, hoe het ooit, misschien, eens zal zijn. Piet had een groot geloof, maar 
kende ook perioden met twijfel. De laatste maanden was hij regelmatig te vinden in 
de diensten in Ouderkerk aan de Amstel. De laatste keer liet hij weten het lied “Ga 
met God en Hij zal met je zijn” zo mooi te vinden.  
Met dat lied hebben we in de dankdienst voor zijn leven in de Centrumkerk dan ook 
afscheid genomen van Piet den Ouden.  

Ds. Benedikte L. Bos 
 

IN MEMORIAM MEVR. M.J. OVERBEEKE 
Op vrijdag 7 februari overleed mevrouw Maria Johanna Overbeeke op 98-jarige 
leeftijd. Zij woonde sinds een aantal jaren in de Schutsmantel. Voor haar familie 
heette zij tante Rie. Ze werd geboren in Poortvliet in een gezin met 10 kinderen en 
heeft daarna op Tholen gewoond. Ze ging de verpleegsteropleiding doen en woonde 
daarna in Utrecht.  Ze werd wijkverpleegkundige in Westbroek en later directrice van 
zorgcentrum ‘Het Kampje’ in Loenen aan de Vecht. Tante Rie was sociaal betrokken 
en zelfverzekerd. Haar inzet voor de familie was bijzonder en goed. De laatste jaren 
van haar leven woonde ze met plezier in De Schutsmantel en deed daar ook actief 
mee aan de activiteiten. Op vrijdag 14 februari hebben we haar in de aula van Den en 
Rust herdacht met woorden uit Psalm 4: “In vrede kan ik mij te ruste leggen en 
aanstonds inslapen, want Gij alleen o Here, doet  mij veilig wonen.” Aansluitend was 
op Den en Rust de begrafenis.  In de beschutting van de Allerhoogste is zij vredig 
overleden. En dat geloof mag ook ons tot troost zijn. We bidden de naaste familie 
Gods nabijheid en kracht toe bij dit verlies. 

Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink 
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MUTATIES 
OVERLEDEN: 

Mevr. L.E. Apeldoorn – Bogaards, Geb. 10-01-1917 – Overleden 08-02-2020 
Mevr. M.J. Overbeeke, Geb. 21-07-1921 – Overleden 07-02-2020 
Dhr. H. Bouman, Geb. 09-11-1937 – Overleden 05-02-2020 
Mevr. A.H. Mulder, Geb. 22-10-1926 – Overleden 23-01-2020 
Dhr. L.P. den Ouden, Geb. 02-11-1941 – Overleden 04-02-2020 
 

NIEUW INGEKOMEN: 

Mevr. C. Lassche - de Vries van Oosterbeek-Wolfheze naar De Koperwiek  
Mevr. A. Hoppesteyn - Broer van Amersfoort naar WEST-3 
Dhr. C.F.E. van Rees van ’S-GRAVENHAGE naar OOST-1 
Dhr. W.R. van Leeuwen van Nieuwegein naar WEST-2 
Dhr. I. Veldman van Utrecht naar WEST-3 
Mevr. A.W. Pastoor - van der Wijst van Den Dolder naar OOST-1 
Dhr. J.T. van der Wijst van Den Dolder naar OOST-1  
Dhr. J.J.G. van der Wijst van Den Dolder naar OOST-1 
Mevr. N.L. van der Wijst van Den Dolder naar OOST-1  
Mevr. F.M.L. van der Wijst van Den Dolder naar OOST-1 
 

VERHUIZING BINNEN WIJKGEMEENTE:  

Mevr. F. Helsdingen-Noordanus van WEST-1 naar OOST-2 
 

VERHUIZING NAAR ELDERS: 

Mevr. H. de Rooij van OOST-1  naar Den Dolder  
Mevr. L. Hermsen - Heilema van OOST-2 naar Loosdrecht 
Dhr. P. Hermsen van OOST-2 naar Loosdrecht 
Mevr. A. Maletzky - te Pas van WEST-3  naar Veenendaal  
Mevr. H. de Rooij van OOST-1 naar Den Dolder 
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COMMISSIE INSPIREREN 
De Commissie Inspireren heeft de volgende activiteiten gepland. 

DINSDAG 3 MAART 20.00 UUR IN DE CENTRUMKERK: DEMENTIE 

Dementie is een verzamelnaam voor een aantal ziektes die de hersenen aantasten. 
Louise Blok, geestelijk verzorger in De Bilt en Bilthoven, geeft een korte inleiding over 
wat dementie is, over wat het met mensen doet die het hebben en wat het voor hun 
omgeving betekent. Daarna is er ruimte voor gesprek over wat deze ingrijpende 
ziekte voor mensen die het overkomt en voor mantelzorgers betekent. Ook vertelt zij 
wat we als familie, vrienden en kerk zouden kunnen doen. 

 

ZONDAGMIDDAG 8 MAART 16.00 UUR IN DE CENTRUMKERK: SONGS OF PRAISE 

Op zondag 8 maart om 16.00 uur organiseert de commissie Inspireren van de 
Centrumkerk Bilthoven een Songs of Praise. Songs of Praise is een samenzang, waarin 
we samen diverse liederen willen zingen. En u kunt hiervoor liederen opgeven. Dit kan 
van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan een lied dat een bijzondere betekenis voor u 
heeft. Of liederen uit andere bundels dan het liedboek. U bent daarin helemaal vrij in 
uw keuze. Wanneer u aangeeft welke betekenis een lied voor u heeft, kortom 
waarom u dit lied aandraagt, zal Wim dit vermelden bij de aankondiging van het lied. 
Uiteraard alleen met uw instemming. 

Wim Brands zal (zo mogelijk) bij deze liederen één en ander vertellen, waarna hij de 
liederen begeleidt (orgel of piano). Na afloop kunnen we onder het genot van een 
hapje en drankje napraten. 

U kunt uw liedkeuze sturen naar Wim Brands (organist@pgbilthoven.nl). Hij ontvangt 
graag uw opgave uiterlijk 4 maart. En voor vragen kunt ook terecht bij Wim. 

 

MAANDAG 16 MAART 20.00 UUR IN HET VERENIGINGSGEBOUW VAN DE ARK: BONHOEFFER 

Gijsbert van Beusekom over de geestelijke en tegelijk praktische strijd van Bonhoeffer 
tegen het nationaalsocialisme van Hitler In het kader van de viering van 75 jaar 
bevrijding heeft de PKN er voor gekozen om de aandacht te vestigen op het leven van 
Dietrich Bonhoeffer. Vanaf het begin van de nationaalsocialistische beweging doorzag 
hij het goddeloze denken daarin, ook al werd het in het begin nog religieus 
gecamoufleerd. Hij heeft geprobeerd de kerk tot een krachtig verzet te bewegen. Al 
vroeg doorzag hij de desastreuze betekenis die het voor de Joden zou hebben.  
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Zijn strijd – die hij met de dood heeft moeten bekopen - voor een kerk die de ware 
vrijheid zoekt in het geloof in Christus en deze vrijheid van betekenis wil laten zijn 
voor heel de maatschappij, willen we naar voren brengen op deze avond. Deze 
presentatie vergezellen we van enig aanwezig fotomateriaal. 

 

MAANDAG 23 MAART 20.00 UUR IN DE CENTRUMKERK: LEERHUIS “MOEILIJKE” BIJBELVERHALEN 

Wie regelmatig in de bijbel leest, komt zo af en toe verhalen tegen die vragen 
oproepen. Ze kunnen bijvoorbeeld gewelddadig zijn of ingaan tegen wat wij als 
opbouwend en goed beschouwen. In de kerkdiensten komen we zulke verhalen 
nauwelijks tegen omdat we het rooster van de Landelijke Raad van Kerken volgen dat 
vooral bekende stof voorschrijft. Wat doe je dan met die bijbelgedeeltes die je tegen 
de borst stuiten? Moet je die dan maar niet lezen en ze overslaan? In twee 
leerhuisavonden op 23 maart en 20 april gaan we op zulke verhalen in en proberen 
we te zoeken naar wat ze ons te zeggen zouden kunnen hebben. Ds. Oechies (die de 
avonden leidt) zal hierbij gebruik maken van de inzichten die hij heeft opgedaan 
tijdens de opleiding Contextueel Pastoraat. 

Aanvang steeds om 20.00 uur in de serre van de Centrumkerk, Julianalaan 42. 

 

VRIJDAG 27 MAART 19.30 UUR AAN DE MERELLAAN 15: FILMAVOND 

On body and soul, een Hongaarse film over een vrouw die als kwaliteitscontroleur in 
een slachthuis komt werken. Ze heeft moeite met het aangaan van sociale contacten 
en wordt door haar collega’s vreemd gevonden. Bij toeval ontdekt ze dat zij en een 
collega ‘s nachts steeds dezelfde droom hebben, over twee herten in een winters bos. 
Dat is het begin van een toenadering tussen beiden. 

De film gaat over het werken in een harde omgeving waar regels een grote rol spelen 
en dieren en mensen minder meetellen, over het wegstoppen of toestaan van 
gevoelens en over mensen die de moed hebben om zich te laten raken door de 
wereld en de mensen om zich heen. Geen makkelijke thema’s en geen makkelijke 
film. 

We zorgen voor koffie en thee, inleiding en nagesprek. 

Graag opgeven bij Corja Kuiken: ckuiken@planet.nl  
of bij Louise Blok, 030-2250867, stammes-blok@planet.nl. 

 

 

 

mailto:ckuiken@planet.nl
mailto:stammes-blok@planet.nl
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DONDERDAG 2 APRIL 20.00 UUR IN DE CENTRUMKERK: KEES VAN DER ZWAARD:  
BONHOEFFER – WIE BEN IK? 

Theatervoorstelling over de prijs van de 
vrijheid. 
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding 
verdiept Kees van der Zwaard zich in de 
laatste uren van Dietrich Bonhoeffer. 
Bonhoeffer was een predikant, die meedeed 
aan een aanslag op Hitler, werd gepakt, 
veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen, 
39 jaar oud. 

Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin 
Luther King, Nelson Mandela. Vanuit de gevangenis schreef hij brieven over verzet en 
overgave aan zijn ouders, zijn vriend en zijn verloofde. Aan het eind van zijn leven 
kwam hij ook tot dichten. In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde 
muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard hem 
op zijn zoektocht. Hij speelt samen met altvioliste Roosmarijn Tuenter. Zij componeert 
en improviseert een tegenstem. Ook zij zal als zijn verloofde Maria onbereikbaar nabij 
zijn. Prijs: €10,- . Reserveren via inspireren@pgbilthoven.nl. 

 

  

mailto:inspireren@pgbilthoven.nl
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WERKWEEKEND TEXEL 
Natuurmonumenten organiseerde een werkweekend op Texel om het eiland klaar te 
maken voor het broedseizoen. Er waren vijftig deelnemers, waaronder vijftien vanuit 
de Centrumkerk. Het was een nuttig, leerzaam en vooral ook heel gezellig weekend. 
We hebben wel 220 kg plastic afval geraapt! Daarmee voorkom je dat vogels het als 
nestmateriaal gebruiken, waardoor de jonge vogels nat en koud worden. Dat 
overleven ze vaak niet. Verder hebben we struiken rond een weiland waar veel vogels 
op de grond broeden weggehaald. Het oorspronkelijke open landschap is veiliger voor 
eieren en jonge vogels omdat zich in het dichte struikgewas vaak rovers ophouden. 
Nu begrepen we ook waarom Natuurmonumenten hoge laarzen aanbeval: de struiken 
bevonden zich in een uitgesproken drassig gebied. Op weg naar de takken en 
stammetjes die weggezaagd en gesnoeid moesten worden, glibberden we door bijna 
kniehoog water en een dikke laag blubber. Er zijn wel wat sokken nat geworden, ja. 
Gelukkig was het weer toen goed, het was winderig, maar droog.  

De volgende dag 
moesten de 
regenpakken aan, het 
miezerde gestaag 
door. Maar dat had 
geen invloed op ons 
humeur, er moest 
gewerkt worden! We 
maakten een 
dichtgegroeid 
doorkijkje vrij van 
vooral berken- en 
elzenopslag. Van de 
takken en stammetjes 
maakten we een 
takkenril, waarin 

kleinere dieren een schuilplaats vinden.  

In onze “vrije tijd” hadden we het gezellig met elkaar en we genoten van de prima 
verzorging in de Stay Okay in Den Burg. Je leert elkaar zo weer eens op een heel 
andere manier kennen. Het weekend was zo’n succes (gemeenteopbouw 
gecombineerd met werken aan het behoud van Gods schepping) dat we vast van plan 
zijn weer eens zoiets te organiseren. Naar Taizé bijvoorbeeld. Wie gaat er mee? En 
wie heeft er nog een ander goed idee? 

Namens de groep, Ria Konijnenberg 
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BERICHTEN WIJKGEMEENTE “DE ARK” 
BIJ DE DIENSTEN 

Woensdag 11 maart is de jaarlijkse bidstond voor gewas en arbeid. Dhr. A.M.K. Peters 
uit Barneveld zal de middagdienst leiden en Ds. J.P. Nap uit Barneveld de avonddienst. 
Hoewel de middagdienst wat meer op jongeren toegespitst zal zijn, bent u ook daar 
van harte welkom. Deze diensten zijn er om de Schepper en Onderhouder van het 
leven te bidden om een zegen over onze arbeid en over alles wat mag groeien. Het 
zijn diensten waarin we onze afhankelijkheid betuigen aan de Heere en waarin we ons 
mogen bezinnen op de vraag, hoe wij dit door Hem geschapene mogen beheren en 
hoe wij hier en wereldwijd Zijn gaven mogen gebruiken tot op- en uitbouw van Zijn 
Koninkrijk. 

Gezegende diensten toegewenst ook met de andere gastpredikanten.  
 

BEROEPINGSWERK 

Zoals u inmiddels hebt vernomen heeft de beroepingscommissie In de afgelopen 
periode gesprekken gehad met ds. G. Herwig uit Nunspeet, wat tot een voorstel heeft 
geleid aan de kerkenraad om deze predikant te beroepen. 

De kerkenraad heeft dit voorstel overgenomen en heeft de algemene kerkenraad van 
de protestantse gemeente Bilthoven om instemming gevraagd. Als deze instemming 
verkregen wordt zal ook de instemming van de gemeente gevraagd worden. Als u dit 
leest heeft dit inmiddels plaatsgevonden en weet u de uitslag hiervan. 

Hoe we dan verder gaan zal dan ook bekend zijn. 
 

SENIORENMIDDAG 

De komende seniorenmiddag is op woensdag 18 maart. We beginnen om 14.30 uur. 
Komt u ook? Als u gehaald en/of thuisgebracht wil worden kunt u weer contact 
opnemen met Greet Westeneng. Het onderwerp deze keer is de stichting De 
Lichtkring, Mw. Marjon de Jong-Mijnders, uit Amersfoort zal dit inleiden. 
 

BIJBELKRING 

Op woensdag 4 maart komt de Bijbelkring weer bijeen. Het boekje “De Mensenzoon 
die dient” van ds. Maas; waarin het evangelie volgens Markus centraal staat wordt 
behandeld. Iedereen is van harte welkom. We beginnen om 19:45 uur. 
 

ZIEKTE EN ZORG 

Dat doen we met allen die een moeilijke tijd doormaken en we willen dan ook met 
hen meeleven. In het bijzonder leven we ook mee met Petra Verhey en Klaas-Cor in 
hun moeilijke weg en wensen hun in deze beproevingswegen en verdrukkingen Zijn 
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onmisbare zegen toe. Wij willen jullie aanbevelen in de trouwe hoede van Hem die 
het al regeert. 

Ook alle niet genoemde zieken wensen we Gods nabijheid toe en waar mogelijk 
herstel. 
 Help mij dragen, Heere! 
 al wat Gij mij op wilt leggen, 
 Bij alles wat Gij doet, gewillig “amen” zeggen 
 Help mij te dragen, Heere! 
 

JARIGEN MAART 2020 

In de maand maart hopen jarig te zijn: 
01 maart: mw. D. de Bruin-v.d. Greijn, Maertensplein 2, 3738 GJ Maartensdijk  
 (84 jaar); 
04 maart: mw. J.M. van Loenen-Dijkstra, Nrd. Houdringelaan 54, 3722 BS Bilthoven  
 (93 jaar). 
08 maart: dhr. J. Rijksen, Prinses Marijkelaan 55a, 3738 DX Maartensdijk (78 jaar);  
10 maart: mw. G. Oudhof-v.d. Craats, Bosuillaan 17, 3722 XD Bilthoven (77 jaar); 
25 maart: dhr. D. Oudhof, Bosuillaan 17, 3722 XD Bilthoven (79 jaar). 

We wensen u een fijne dag toe. En vooral: Gods licht in de avond. 
 

GEMEENTELEDEN DIE WORDEN VERPLEEGD OF ELDERS WONEN 

Elke maand vermelden we onze gemeenteleden die worden verpleegd en/of elders 
verblijven. Zo kunnen we met hen meeleven. 

Henk Brouwer, Bartimeüshage, Forêtweg 15, 3941 XM, Doorn; 
Mw. W. Drieënhuizen-Hoogendoorn, Weltevreden, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, 3731 
MA, De Bilt; 
Mw. M. van Engelenhoven-Hoenderdaal, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 149, 3731 ME, De 
Bilt;  
Frederik de Geus, Inforsa, postadres: postbus 75867, 1070 AW Amsterdam; 
Marinus van Ginkel, Amandelboom, Noord Houdringelaan 82, 3722 BT, Bilthoven; 
 

TOT SLOT 

Zoals altijd geldt voor alle data die in de toekomst liggen zo de Heere wil en wij leven. 

Met een hartelijke groet aan u allen van uw kerkenraad besluit ik deze berichten. 
Wees in alles Gode bevolen. 
 

G.A. Drost, scriba 
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  AGENDA 
Datum Activiteit Locatie Tijd 

03/03 Verjaardagviering 80+ deze maand Serre 10:00 

04/03 Bijbelgespreksgroep Centrumkerk 10:00 

04/03 Repetitie cantorij en kamerkoor Centrumkerk 19:45 

05/03 Kerkdienst Koperwiek Koperwieklaan 19:00 

05/03 Projectkoor "75 jaar Bevrijding" OLV-kerk 20:00 

06/03 Rock Solid Kelder 19:00 

07/03 Openstelling Centrumkerk  11:00 

07/03 De Tornado’s / Gluren bij de buren Centrumkerk 15.00 

08/03 Jeugdkapel Centrumkerk 10:30 

09/03 Pastorale toerusting Serre 20:00 

09/03 Youth Alpha voor 16-24jrg Kelder 20:00 

10/03 Maandopening Julianaschool Centrumkerk 09:00 

11/03 Repetitie cantorij en kamerkoor Centrumkerk 19:45 

12/03 Studieverlof ds. Oechies  t/m 13/03  

12/03 Kerkdienst Koperwiek Koperwieklaan 19:00 

12/03 Projectkoor "75 jaar Bevrijding" OLV-kerk 20:00 

14/03 Openstelling Centrumkerk  11:00 

15/03 "Geef vrijheid een stem" OLV-kerk 15:30 

16/03 Leerhuis Bonhoeffer bij De Ark Zuiderkapel 20:00 

18/03 Lentegesprekken Serre 10:00 

18/03 Repetitie cantorij en kamerkoor Centrumkerk 19:45 

19/03 Kerkdienst Koperwiek Koperwieklaan 19:00 

20/03 Rock Solid Kelder 19:00 

23/03 Leerhuis  Centrumkerk 20:00 

24/03 Inleveren kopij Kerkblad vóór 12:00 

25/03 Repetitie cantorij en kamerkoor Centrumkerk 19:45 

26/03 Kerkdienst Koperwiek Koperwieklaan 19:00 

27/03 Ouderensoos Serre 14:30 

27/03 Kerkdienst De Bremhorst Jan van Eijcklaan 19:00 

28/03 Openstelling Centrumkerk  11:00 

29/03 Taizéviering Centrumkerk 19:30 

01/04 Repetitie cantorij en kamerkoor Centrumkerk 19:45 

02/04 Kerkdienst Koperwiek Koperwieklaan 19:00 
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