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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 in de coronatijd 
gesloten. 

 

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

 

Kopij 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op 
29 okober. Kopij hiervoor moet uiterlijk 
op dinsdag 20 oktober 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.: 030 200 64 36 

 
  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: 

Sfeerfoto van de startzondag met als 
thema "HET GOEDE LEVEN” in de tuin 
van een gemeentelid. 
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OVERDENKING 
Jullie zijn het zout van de aarde en het licht in de wereld.(Matteus 5: 13-14) 
 
Een aantal jaren geleden las ik een boek van Stefan Paas, theoloog uit 
Amsterdam. Het heet ‘Vreemdelingen en Priesters’ en gaat over de toekomst 
van de kerk in Nederland. Opgegroeid op de Biblebelt in een door en door 
kerkelijke omgeving is Paas op een gegeven moment verhuisd naar Amsterdam. 
Een stad waar maar amper een paar procent actief lid van een kerk is. Wanneer 
je in zo’n situatie om je heen kijkt en het kleine clubje mensen ziet waarmee je 
’s zondags samenkomt kan je soms moedeloos worden. Maar dat is nergens 
voor nodig, schrijft hij opgewekt. Alleen in de periode van 1850-1950 bezocht 
een groot deel van de Nederlandse bevolking regelmatig de kerk. In de eeuwen 
daarvoor was dat getal vele malen lager. Volgens Paas moet je ervan uitgaan 
dat ‘Jezus kleine kudde’ nooit veel meer dan tien procent van de bevolking zal 
uitmaken. We zijn als christenen met weinig en dat is wel best, is zijn 
verrassende conclusie. Paas relativeert onze zorg over onze steeds verder 
afkalvende kerkelijke gemeenschappen. Als kerk zijn we nu weer aanbeland op 
het niveau van voor 1850. Een kleine minderheid, die ook steeds minder 
begrepen wordt door de meerderheid van de Nederlanders. Wat wij zondags in 
de kerk doen is voor het grootste deel van  onze landgenoten abacadabra, een 
vreemde wereld. Hoe kleiner we als kerken worden hoe meer we ons 
vreemdelingen gaan voelen in een samenleving die zich steeds verder 
verwijderd van haar christelijke wortels. Tegelijk mogen we ook  priesters zijn, 
schrijft hij. En daarmee komen we uit bij dat andere woord in de titel van het 
boek. Zoals de priesters in het Oude Testament het volk vertegenwoordigden 
bij God, zo mogen wij dat als kerk doen voor ons volk. Plaatsvervangend. Paas 
roept ons op om niet bij de pakken neer te gaan zitten als we merken dat maar 
weinig mensen in onze omgeving zich aangesproken voelen door het evangelie. 
Nee, het gaat erom om onze rol als priester op ons te nemen en voor onze 
omgeving te bidden. Dat besef niet alleen vreemdeling maar ook priester te zijn 
kan ons als slinkende kerkgemeenschap nieuw elan en enthousiasme geven. 
Het betekent dat je als christen volop hoort bij de plaats waar je woont, de 
Centrumkerk staat niet voor niets letterlijk midden in het centrum van 
Bilthoven. Zo vertegenwoordigen wij God bij de mensen, zijn Zijn 
aanspreekpunt. Dat kunnen we doen door voor onze dorpsgemeenschap te 
bidden. Dat kunnen we doen door onze deuren letterlijk en figuurlijk wijd open 
te zetten en zoveel mogelijk mensen te laten delen in de wijsheid en troost die 
het evangelie te bieden heeft. We vertegenwoordigen God ook bij de mensen 
door op te komen voor wie geen helper hebben en dienstbaar aanwezig te zijn 
in onze dorpsgemeenschap. Door zo kerk te zijn niet alleen in maar juist ook 
voor Bilthoven steken we ons licht niet onder de korenmaat maar zetten haar 
op een standaard zodat hij licht geeft voor iedereen. Als een zoutend zout dat 
haar smaak niet zal verliezen. Een mooie opdracht voor de komende jaren: Ons 
licht steeds meer laten schijnen voor alle mensen!  

Ds. Harold Oechies 
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KERKDIENSTEN 
In verband met de coronacrisis is het aantal deelnemers aan een dienst 
beperkt.  
Als u een kerkdienst wilt bijwonen dan moet u zich daarvoor uiterlijk de 
voorafgaande donderdag vóór 15.00 uur opgeven bij het kerkelijk bureau. 
(kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl). Voor de kerkdiensten op zondag 1, 8, en 
15 november kunt u een mailbericht sturen naar onze scriba: mevr. L. Blömer 
– Snijder  -   lblomer@hotmail.com. (zie pag. 13). 
U krijgt dan bericht dat u welkom bent dan wel dat de betreffende dienst al 
volgeboekt is.  
U kunt de kerkdienst altijd volgen via het internet (zie pag. 8: “Een dienst 
volgen via internet”). 
 

Voorlopig wordt tijdens de kerkdiensten niet gecollecteerd. In plaats daarvan 
vragen de diaconie en de kerkrentmeesters u om ruimhartig geld over te 
maken voor de bij de kerkdiensten genoemde doelen. 
De rekeningnummers zijn:   NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. Diaconie 
 Protestantse Gemeente Bilthoven  
 NL55 RABO 0373 7163 97 t.n.v CvK Protestantse 
 Gemeente Bilthoven – actierekening 

 
 

zondag 

4 
oktober 

 

 

Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk 

10.30 u ds. M.T. Cevaal-Erbrink  Kerk- en Schooldienst 
collecte:  kwartaalcollecte ZWO, plaatselijke gemeente 

Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark 

9.30 u 
18.30 u 

ds. A.J. Kunz - Katwijk aan Zee 
ds. C. Boele - Polsbroek 
collecte: IZB, Plaatselijke gemeente 

 

zondag 

11 
oktober 

 

 

Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk 

10.30 u ds. C.H. Oechies 
collecte: Kerk en Israël (PKN) 

Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark 

9.30 u 
18.30 u 

ds. M.K. de Wilde - Sommelsdijk 
ds. A.L. van Zwet - Putten 
collecte: HGJB, Plaatselijke gemeente 

mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
mailto:lblomer@hotmail.com
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zondag 

18 
oktober 

 

 

Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk 

10.30 u ds. M.T. Cevaal-Erbrink 
collecte: Werelddiaconaat (Kerk in Actie) 
Wereldvoedseldag 

Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark 

9.30 u 
18.30 u 

ds. G. van Wijk - Hedel 
drs. G.A. van Ginkel - Maartensdijk 
collecte: Jeugdwerk De Ark, Plaatselijke gemeente 

 

zondag 

25 
oktober 

 

Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk 

10.30 u ds. Johan Blok, Wageningen 
collecte: Diaconie en Nederlands Bijbel Genootschap 

Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark 

9.30 u 
18.30 U 

ds. J. de Jong - Nijkerk 
dr. P. Vermeer - Epe 
collecte: Noodhulp Diaconie, Plaatselijke gemeente 
extra: Onderhoud gebouwen 

 

zondag 

1 
november 

 

 

Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk 

10.30 u 
 

Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink en ds. Harold Oechies 
Gedachtenis-zondag 
collecte: Diaconie en Plaatselijke Gemeente (collecte 
 eigen gemeentewerk) 

Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark 

9.30 u 
18.30 u 

ds. P.C.H. Kleinbloesem - Goudswaard 
ds. M. Maas - Dordrecht 
collecte: GZB Najaarscollecte, 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 kerkomroep.nl>, 
of <meekijken livestream> en de 
gewenste dienst. 
 

Koffiedrinken 
Als het weer het toelaat is er elke 
zondag na de dienst gelegenheid elkaar 
onder het genot van een kop koffie of 
thee te ontmoeten op het plein vóór de 
Centrumkerk.  
 

Kinderkerk/oppas 
Op 1 november is er in de Centrumkerk 
kindernevendienst. 
Tijdens alle ochtenddiensten is er oppas. 
 

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

Kerkdienst in De Biltse Hof 
Deze zijn in verband met de coronacrisis 
tot nader bericht vervallen. 
 

Kerkdienst in De Bremhorst 
Deze zijn in verband met de coronacrisis 
tot nader bericht vervallen. 

Weekontmoeting in De Koperwiek 
Deze zijn in verband met de coronacrisis 
tot nader bericht vervallen. 
 

Taizéviering Centrumkerk 
De Taizévieringen die op de laatste 
zondagavond van de maand gehouden 
werden in de Centrumkerk kunnen helaas 
nog niet doorgaan. Voor de vieringen is 
het zingen met elkaar en het spelen van 
muziek essentieel. 
Als er weer gezongen mag worden in de 
kerk dan gaan we zeker weer van start. 

https://www.pgbilthoven.nl/
http://www.pgbilthoven.nl/
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KYRIEGEBED STARTZONDAG 
 

Door een technisch probleem was het kyriegebed, uitgesproken door Joëlle 

van Aalst, op onze Startzondag op 13 september 2020 slecht te verstaan. 

Hieronder de tekst.  

 

Laten we de Heer aanroepen voor de nood van onze wereld en Hem daarna 

zingend prijzen omdat zijn liefde groter is dan al onze nood: 

 

Goede God, hier zijn we, met alles wat ons bezighoudt: de zorgen van ons eigen 

bestaan en die van de wereld waarin wij leven. Want we worden het zo beu, 

corona blijft ons dagelijks leven bepalen, zelfs al wordt de speelruimte groter. 

Juist nu op deze Startzondag merken we hoe lastig samen leven eigenlijk is: we 

zijn onze onbevangenheid kwijt, draaien om elkaar heen. We ervaren moeite en 

ongemak: elkaar kunnen ontmoeten, maar nog steeds zonder liefdevol 

aanraken, wel naar de kerk mogen, maar zo anders en zonder zang. Hoe 

kunnen we het goede leven vinden als er zoveel angst, zorg en onzekerheid is, 

in en om ons heen?  Als we ons zo machteloos voelen daar iets aan te 

veranderen?  

 

Wij bidden u, o God, voor wie niet gezien wordt, niet gehoord en niet omarmd. 

Voor de mens zonder een ander, zonder iemand die je hart verwarmt. Voor het 

kind dat leeft in angst en dat bang de klappen vangt. Voor de jongere die lijdt, 

die naar vreugde zo verlangt. Voor wie oud is en alleen, iemand aan de dood 

verloor. Voor de zieke in herstel of juist alle hoop verloren. Voor de man of 

vrouw die mantelzorgt, nauwelijks adempauze heeft. Voor wie verlies dreigt 

van werk en bezorgd is voor wat komen gaat. Voor wie kansarm of verarmd is, 

geen toekomst voor ogen. Voor mensen op de vlucht, voor oorlog en geweld, 

alles verloren. Voor ons allen, oud en jong, vrouw en man, groot en klein, 

verlangend naar toekomst en een nieuw begin, zoekend naar het goede leven. 

O God, laat ons zien, voelen en ervaren, Uw liefde groter dan al onze nood.  

 

Zo roepen wij tezamen:  HEER ONTFERM U,  

CHRISTUS ONTFERM U,  

HEER ONTFERM U OVER ONS. 

Loflied: lied 303: 1, 2 en 6. 
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TERUGBLIK GEMEENTEAVOND/-MIDDAG 
Op maandagavond 21 september kwamen er meer dan 20 gemeenteleden naar de 
kerkzaal om mee te denken met de nieuwe plannen voor onze gemeente. Wat was 
het fijn om elkaar over kerk-zijn te spreken! Live! Als kerkenraad hebben we de plicht 
maar vooral ook de wens om een beleidsplan te maken en daarmee ons beleid te 
herdefiniëren. We hebben deze keer niet een paar punten en komma’s in het oude 
beleidsplan verzet en het vervolgens weer in de kast gelegd. We kozen er juist voor 
om het gesprek met elkaar aan te gaan: waar willen we naar toe? Waar zijn we toe 
geroepen als gemeente? God draagt ons, Hij roept ons om zout en licht te zijn, en Hij 
voedt ons met Zijn woord. Met het Evangelie als kostbaar geschenk willen we van 
betekenis zijn voor mensen om ons heen.  
Welke manieren sluiten aan bij onze gemeente en omgeving? Er gaat al heel veel 
goed, en we zijn dankbaar voor de inzet van vele ambtsdragers en vrijwilligers. Zoals u 
eerder gelezen hebt, kozen we voor 3 speerpunten. Op de gemeenteavond en middag 
hebben we reflectie en input gevraagd op deze drie punten. Er kwam per speerpunt 
een lijst met 5 prioriteiten die de kerkenraad meekrijgt.  
Een paar ideeën uit de avond:  de voorkant van het kerkgebouw meer uitnodigend 
maken (speerpunt centrumfunctie), wijkcentrumfunctie beter uitdragen en verder 
ontwikkelen, van gemeenteleden de naam leren kennen (d.m.v. foto-bord van 
ambtsdragers in de kerk en/of ledenlijst – speerpunt zichtbaarheid), visueel zichtbaar 
zijn (d.m.v. mobiel kerkje, kraampje op een markt, kruis van Paasmorgen bij de kerk 
zetten), variatie in de liturgie (verstaanbaarheid en jeugd), muziekgroep door 
jongeren, ondersteunen van geloofsopvoeding en kort lopende kringen aanbieden 
(verstaanbaarheid en gezinnen). Enthousiasme genoeg, en dat was wat ons erg 
bemoedigd heeft.  
Op woensdagmiddag 23 september was een tiental gemeenteleden naar de kerk 
gekomen. Uit de geanimeerde gesprekken kwamen een aantal ideeën naar voren die 
niet op de avond waren genoemd. Zoals meer nadruk op de P.R. We moeten onze 
activiteiten beter naar buiten brengen (Centrumfunctie en verstaanbaarheid). Ook 
meer verrassing in de kerkdienst werd genoemd. Niet iedere zondag maar af en toe 
mag er best wel eens buiten de gebaande paden worden gegaan. Dit houd de 
kerkgangers bij de les (speerpunt verstaanbaarheid). Twee keer per jaar een dienst 
georganiseerd samen met jongeren en jeugddiaconaat met activiteiten die 
aanspreken zoals een Zuid Afrika reis. Tenslotte mag de jeugdruimte wel wat meer 
sfeer krijgen. Laat dat de jongeren zelf doen, was de suggestie. De avond en de 
middag werden ingeleid door Harold met woorden van Stefan Paas: we zijn als 
christenen een kleine groep in de samenleving, maar dat is niet erg. Dat is in vele 
tijdsvakken zo geweest en daar moeten we ook niet bang voor zijn. Laten we wel zout 
en licht zijn! Met deze woorden gingen we geïnspireerd naar huis. 
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Voor iedereen die er niet bij kon 
zijn, wegens uiteenlopende 
redenen: we nodigen u van harte 
uit om via email/telefoon/gesprekje 
aan de deur mee te denken. Heeft 
u een opmerking bij één van de 
speerpunten? Of bij een idee? 
Heeft een zelf een idee waar u 
helemaal warm voor loopt? Of wilt 
u betrokken zijn bij een werkgroep 
die nadenkt over de inrichting van 
de voortuin van de kerk of goede 
PR…. Laat het ons weten!  
In ons gemeentenieuws 
(gemeentenieuws@pgbilthoven.nl) 
vind u een link met een verwijzing 
naar een enquête.  

Daarin kunt u aangeven wat u vind van de door ons gekozen speerpunten en ideeën. 
Ook kunt u uw eigen ideeën toevoegen. 
 

Namens de werkgroep beleidsplan 2020-2025, 
Jan Homan, Matty Vroom,  

Wim de Kruijf, Ineke Stienstra,  
Piet Stammes, Marjolein Cevaal. 

 
 
 
TENTOONSTELLING OVER 75 JAAR 
BEVRIJDING IN CENTRUMKERK 
De fototentoonstelling over 75 jaar bevrijding in De Bilt zal op drie zaterdagen te zien 
zijn in de Centrumkerk, namelijk op 10, 17 en 24 oktober, van 11-15 uur.  Deze door 
de Historische Kring De Bilt samengestelde tentoonstelling werd in het voorjaar 
uitgesteld vanwege de coronasituatie. Om de tentoonstelling bij te wonen moet men 
vrij zijn van klachten en zich tevoren opgeven bij de secretaris van de Historische 
Kring voor een tijdslot: secretaris@historischekringdebilt.nl. De toegang is gratis. Op 
deze manier kunnen we veilig deze interessante tentoonstelling presenteren in onze 
kerk.  

Piet Stammes  

gemeentenieuws@pgbilthoven.nl
secretaris@historischekringdebilt.nl
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KINDERKERK 

Op zondag 4 oktober is er een Kerk &schooldienst. Welkom aan alle kinderen om naar 
de kerkdienst te komen! Neem gerust iemand uit je klas mee (wel even aanmelden). 
De kindercantorij zingt ook deze zondag. De volgende keer dat er kinderkerk is, is op 
zondag 1 november. Schrijf die alvast in je agenda! 
 

neem je dierenknuffel mee naar de kerk, dan wordt het er heel gezellig 
 

 
 

Misschien heb je de flyer al gezien in dit kerkblad. Rock Solid gaat weer van start! Op 
2 oktober, om 19.00uur in de Kelder. We kijken die avond een prachtige film die je 
anders naar de wereld om je heen zal laten kijken…. Ben je benieuwd? Kom gezellig 
langs! Rock Solid is voor alle kinderen uit groep 7/8 en de 1e en 2e klas. Let even op: 
vorig jaar was de clubavond om 20.00uur afgelopen. Dit jaar nemen we lekker een 
half uurtje langer: vraag je ouders je om 20.30 uur op te halen (of vertel even dat je 
wat later thuis bent!). 
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JEUGDKAPEL 
Zondag 13 oktober is er ook weer jeugdkapel, onder leiding van Thea Zwagerman en 
Patrick van Beelen. Wil je een keertje komen kijken? Dat kan! De groep verzamelt 
altijd in de Kelder van de Centrumkerk, om 10.30uur.  

 
BERICHT VAN DE FAIRTRADE-WERKGROEP 
Als leden van de werkgroep willen we u attenderen op de week van de Duurzaamheid 
van 9 tot 18 oktober. In de 3 weekbladen van de gemeente staan artikelen over deze 
Duurzaamheid week met veel informatie over de activiteiten van deze bijzondere 
week. De opening is op 9 oktober met een scholierendebat op het gemeentehuis. 

Op 10 oktober wordt in de Wereldwinkel de Global Goals-ruimte geopend. Fairtrade 
maakt hiervan onderdeel uit. Veel Fairtrade producenten hebben het erg moeilijk in 
deze coronatijd. Zij hopen dat ze hun producten kunnen blijven verkopen . 
Doet u mee?! 

John van Zijl en Jenneke Zaal , 
leden van de Fairtrade werkgroep de Bilt 
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CENTRAAL 
          DS. C.H. OECHIES 
 
 
 
 

Op woensdag 16 september was de eerste activiteit van onze commissie inspireren in 
het nieuwe seizoen. Een thema avond over de kwetsbaarheid van het goede leven 
aan de hand van een aantal schilderijen van de Utrechtse schilder Jaap Schreurs 
(1913-1983). Vanwege de coronabeperkingen moesten de deelnemers zich van te 
voren opgeven en 1.5 meter afstand houden. We waren benieuwd hoeveel mensen 
het zouden aandurven om te komen. Dat bleken er zo’n 15 te zijn, meer dan we 
hadden verwacht. Vanwege het aantal konden we niet in de serre terecht maar 
kwamen we bijeen in de kerkzaal. Dat pakte goed uit. We zaten in een halve cirkel om 
het liturgisch centrum heen, op veilige afstand van elkaar. Zelf had ik een PowerPoint 
presentatie gemaakt met een aantal schilderijen die werden vertoond op de beamer. 
Om op een veilige manier met elkaar te spreken waren er twee handmicrofoons aan 
een stok die rondgingen en steeds weer werden ontsmet. Koffie en thee gingen rond 
in papieren bekertjes.  

Op deze manier bleek het 
mogelijk om op verantwoorde 
wijze met elkaar in gesprek te 
gaan aan de hand van de 
schilderijen van Jaap Schreurs.   
Schreurs was gefascineerd 
door de kwetsbaarheid van het 
menselijk bestaan. Gevormd 
als hij was door zijn ervaringen 
als medewerker in een 
psychiatrisch ziekenhuis en het 
bewust meemaken van de 
armoede van de jaren dertig en 
de razzia’s en de hongerwinter 
in de Tweede Wereld Oorlog. 
Mensen die het voor de wind 
gaat vond hij maar saai. 

Ouderdom, mismaaktheid, verdriet, verlatenheid, wanhoop, haat en liefde zijn steeds 
terugkerende thema’s. Daarin lag voor hem de essentie van het leven. Als modellen 
voor zijn schilderijen gebruikte hij mensen uit de opvang van het Leger des Heils en 
prostituees van de straat. Gaandeweg zijn werk zie je dat de figuren die hij afbeeldt 
steeds grotesker worden. Alsof hij daarmee hun innerlijke psychische problemen 
zichtbaar wil maken. Het lijden van de mens verbindt Schreurs in veel van zijn werken 
met het lijden van Christus aan het kruis. Indrukwekkend is een schilderij waarop je 
Jezus van achteren ziet, hangend aan het kruis, met voor hem een joelende menigte. 
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Een volgens mij uniek perspectief waardoor je ziet wat Jezus gezien moet hebben in 
zijn laatste momenten. Ook schildert Schreurs een reeks van wat hij noemt 
‘’Godzoekers’’. Mensen in opperste nood die het uitschreeuwen om hulp naar een 
hemel die gesloten lijkt. Ondanks de zware thematiek van veel van zijn schilderijen is 
er altijd wel ergens licht te vinden. Bijvoorbeeld een lichtstraal die binnenvalt ergens 
op de achtergrond. Een teken van hoop, dat hoe kwetsbaar een mens ook is, hij niet 
samenvalt met zijn lijden. Het mooie van zo’n avond met elkaar naar schilderijen 
kijken is dat een ieder weer iets anders ziet en zo ontstonden boeiende en inspirerend 
gesprekken. Wilt u meer van deze schilder weten en vooral zien kijkt u dan eens op 
www.jaapschreurs.com 
Na afloop gaven veel van de aanwezigen aan dat ze de afgelopen maanden het 
onderlinge contact hadden gemist en behoefte hebben aan meer bijeenkomsten en 
ontmoetingen. Nu we weten hoe dit  op een veilige manier kan willen we meer 
activiteiten gaan organiseren. De commissie inspireren heeft voor de komende 
maanden een aantal interessante onderwerpen op haar programma staan. Bij 
voldoende belangstelling willen we ook de bijbelgroep en de seizoensgesprekken 
weer gaan opstarten. Woensdagmorgen 7 oktober is de eerste bijeenkomst van de 
bijbelgroep. Aanvang 10.30 uur in de kerkzaal. Ik ben blij dat we naast de 
kerkdiensten nu ook weer op andere momenten elkaar kunnen ontmoeten en 
inspireren.  

Een hartelijke groet, 
Ds. Harold Oechies 

STUDIE 
Op dinsdag 27 en woensdag 28 oktober ben ik voor de studie Contextueel Pastoraat 
twee dagen afwezig.  

Ds. Harold Oechies 
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CENTRAAL 
     DS. M.T. CEVAAL-ERBRINK 
 
 
 
 

Het seizoen is gestart! De scholen zijn open en in de kerk vierden we de startzondag. 
Wat was het prettig om elkaar te ontmoeten en het gevoel te hebben dat je weer 
samen begint aan kringwerk, commissies, inspirerende avonden, enz. In de kerkzaal 
hielden we de eerste maandviering van school, over het geboorteverhaal van Mozes. 
Zijn zusje Mirjam volgt hem, houdt hem in de gaten wanneer hij alleen op het water 
dobbert en zorgt ervoor dat hij de juiste hulp krijgt. Zo hebben we de kinderen laten 
zien dat je er voor nieuwe kinderen kunt zijn. En ook: dat we in alle hulp en het gezien 
worden Gods ontferming ontdekken. Hij is erbij! De kinderen van groep 2 zongen over 
vriendschap en de andere klassen keken digitaal mee. De kindercantorij start nu ook 
weer met repeteren. 
Door corona konden we geen startzondag houden zoals andere jaren (volle kerk, 
gezamenlijk naprogramma) maar het werd ons inziens toch een mooie start. Er waren 
zoveel aanmeldingen voor de kerkdienst. Moesten we nu zeker 30 mensen thuis laten 
meekijken? Liever niet! De Julianaschool bood uitkomst: deze staat dichtbij, en via het 
digibord kun je daar zo meekijken. De school werd opengezet, de kerkgangers konden 
in een paar lokalen de dienst volgen en meteen na afloop koffie komen drinken op 
het kerkplein. Dat was een ideale oplossing. We hebben meteen besproken om nog 
een aantal keer bij bijzondere diensten van de school gebruik te maken. Dan kun je 
toch samen naar de kerkdienst kijken (er is in de lokalen ook zeker 1,5m afstand!) en 
daarna koffiedrinken bij de kerk.  
De startzondag verliep verder prettig en zomers. Er waren drie groepen die naar een 
adres gingen om daar te lunchen. In de kerkzaal werd de tijd mooi gevuld met allerlei 
bijdragen: een lied werd gezongen, een lijfspreuk gedeeld, een boek toegelicht, 
enzovoort. Kinderen vermaakten zich ondertussen buiten met spelletjes. We hopen 
dat u met deze startzondag bij de kerk of thuis inspiratie hebt gekregen voor het 
goede leven in Gods licht. 
Het afstand houden hebben we besproken omdat we merken dat dit lastig is. Als je 
langs elkaar heen loopt, koffie wilt pakken of een praatje maakt, dan is 1,5m best veel 
ruimte. Toch vragen we iedereen om hier consciëntieus in te zijn. Zeker nu de 
besmettingen oplopen willen we zorgzaam zijn naar elkaar. 
Komend seizoen start er weer een aantal activiteiten. U leest er meer over in dit 
kerkblad. Voor tieners is het leuk om te melden dat we een nieuw aanbod hebben: er 
zullen in dit schooljaar 4 activiteiten aangeboden worden om gewoon eens aan mee 
te doen. Niet iets waar je elke week naar toe gaat (dat is voor velen best moeilijk met 
school/werk/uitgaan/vrienden te combineren). Maar wel waar je een leuke tijd hebt. 
Je leert elkaar kennen, ontmoet leiding van de kerk (en die mag je over van alles en 
nog wat bevragen) en je ziet ook iets van wat geloof in de praktijk betekent. Dit 
programma heet Meet & Greet. Meer informatie kun je bij Ellen Bransen vragen.  
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Op zondag 4 oktober is er weer een Kerk en Schooldienst. De kindercantorij zingt en 
het thema is…. Van Aap tot Zebra. Want ja, 4 oktober is natuurlijk dierendag. In onze 
tijd zien we dieren vaak alleen maar als dingen en producten. Maar dat is niet hoe 
God het bedoeld heeft! Hoe dan wel? Laten we luisteren naar de kinderen en van hen 
leren.  
Dit najaar volg ik 4 vrijdagen een training over preken. Ik wil graag leren hoe ik in mijn 
voorbereiding efficiënter te werk ga en ik vind het leuk om nieuwe ideeën te krijgen 
voor het preken. De training is met allerlei sprekers, sommigen ook zonder 
theologische bagage of preekervaring. Het leuke was dat iemand tegen mij zei: ‘je 
bent dus een oude rot in het vak’. En dat terwijl ik één van de jongste deelnemers 
was. Maar met 9 jaar predikantschap toch wat ervaring op zak. 
 
Huiskamerkinderkerk: zondag 22 november  
De komende periode bieden we kinderkerk aan op 1 zondag per maand. Dit doen we 
omdat we niet elke zondag gezinnen kwijt kunnen in de kerkzaal. Geregeld was de lijst 
met aanmeldingen voor de kerkdienst al vol. Maar we vinden het heel belangrijk dat 
kinderen wel naar de kerk kunnen, Bijbelverhalen horen en leren dat geloof niet 
wegvalt in tijden van crisis maar juist een bron is van moed en kracht. Daarom 
organiseren we op zondag 22 november, bij wijze van try-out, een 
huiskamerkinderkerk. Je spreekt dan af met 1 ander gezin op zondagochtend 10.30 
uur en je ontvangt het materiaal van Kind op Zondag om mee aan de slag te gaan. Ik 
stuur ook een kleine handleiding. Onder de koffie/thee/limo…. lees je het verhaal van 
de zondag, bespreek je dit met elkaar en verwerk je het dmv een knutsel of gesprek. 
Je sluit met het lied en gebed. Je kunt hier ook variëren per leeftijd. Geef je uiterlijk 
maandag 16 november op via kinderkerkbilthoven@gmail.com en ik koppel dan 
adressen aan elkaar. Na een klein uurtje is het programma afgelopen. We hopen zo 
gevoed te blijven in geloof, wij en onze kinderen!  
Mocht je niet kunnen op 22 november maar wel een volgende keer: geef het even 
door aan mij! Dan weten we hoeveel enthousiasme er is.  
 

Hartelijke groet, 
Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink 

 

 
HERFSTVAKANTIE PREDIKANTEN 
Van 19 oktober tot en met 25 oktober zijn wij beiden met herfstvakantie. In 
dringende gevallen kunt u contact opnemen met onze scriba Lummy Blömer voor een 
vervangende predikant. 

Ds. Marjolein Cevaal en ds. Harold Oechies 
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AFSCHEID ALS GEESTELIJK VERZORGER 
VAN DE BILTHUYSEN 
In 1993 ben ik als geestelijk verzorger begonnen bij het verpleeghuis De Biltse Hof. Ik 
ben toen ook verbonden aan de kerk van Bilthoven als predikant in bijzondere dienst. 
Naast De Biltse Hof kwamen er later de tehuizen van De Bilthuysen erbij. Op al die 
plekken wonen mensen voor zorg of revalidatie of bezoeken de dagbehandeling. Als 
geestelijk verzorger heb ik veel contact met bewoners, zowel individueel als in 
gespreksgroepen. In alle tehuizen zijn ook kerkdiensten waar vrijwilligers vanuit de 
kerken de bewoners naartoe brengen, hen begeleiden tijdens de dienst en zo met 
elkaar samenzijn als gemeente.  
In de 27 jaar dat ik hier heb gewerkt, heb ik veel mensen leren kennen en er zijn ook 
veel mensen die mij kennen. Ik heb het werk met plezier gedaan, maar er breekt voor 
mij nu een nieuwe periode aan. Vanaf 1 oktober heb ik een andere baan: ik word 
geestelijk verzorger in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Dat is een hele 
verandering voor mij en ook voor alle mensen die mij kennen: de bewoners, 
vrijwilligers en medewerkers. Eind september heb ik in kleine kring afscheid genomen 
van bewoners, van een aantal vrijwilligers en van de medewerkers van De Bilthuysen. 
De geestelijke verzorging bij De Bilthuysen blijft gewaarborgd: Geertje Huisman blijft 
als geestelijk verzorger en er komt een nieuwe collega bij.  
Voor mijn nieuwe baan zal ik als predikant “ verhuizen”  naar de kerk van Gouda. Als 
gemeentelid blijf ik graag betrokken bij de kerk van Bilthoven. 
 

Louise Blok 

 
 
VAKANTIE MEDEWERKER KERKELIJK 
BUREAU EN KOSTER 
Van 31-10-2020 tot 16-11-2020  is Coen Helsdingen met vakantie. Het Kerkelijk 
Bureau zal in deze periode dus niet ‘bemand’ zijn, wij vragen hiervoor uw begrip. 
Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met onze vervangende koster:  
Wim Zaal - tel. 06-13396759 - of bij geen gehoor - Jan Homan, voorzitter van het 
College van Kerkrentmeesters - tel. 06-52504207. 

Voor opgave van het bijwonen van de kerkdiensten op zondag 1, 8, en 15 november 
kunt u een mailbericht sturen naar onze scriba:  mevr. L. Blömer – Snijder  -   
lblomer@hotmail.com    -  of, bij geen andere mogelijkheid van communicatie, met 
haar contact opnemen - tel. 06-33639193. 
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COMMISSIE INSPIREREN 
Na de geslaagde bijeenkomst van 16 september, waar Harold een toelichting gaf bij 
een aantal schilderijen van Jaap Schreurs, gaan we vol goede moed verder met 
activiteiten in de kerk organiseren. We waren alles bij elkaar met vijftien mensen en 
dat was goed te doen in de kerkzaal. We moeten wel nog even oefenen met de 
loopmicrofoon aan de anderhalvemeterstok èn ontsmetten na iedere spreker èn 
afstand houden. En ook nog opletten dat je met het uiteinde van de stok niemand van 
z’n stoel veegt.  

Voor de maand oktober hebben we de volgende activiteiten op het programma staan. 
Wel afhankelijk natuurlijk van de op dat moment geldende maatregelen. Graag twee 
dagen tevoren aanmelden via inspireren@pgbilthoven of 06-20376730, zodat u tijdig 
een bevestiging kan krijgen. 

De Preek van de Leek, met Idelette Schuurman over passie voor lokale politiek, die 
gepland stond voor zondag 4 oktober schuift door naar het voorjaar. Met alle nu 
geldende beperkingen lijkt dat geen fijne middag te kunnen worden. We hopen dat in 
het voorjaar de wereld er weer heel anders uit zal zien. 
 

Zondag 11 oktober 16.00 uur Centrumkerk: Songs of Praise, met Wim Brands. 
Ondanks alle beperkingen door Corona (niet zingen, gelimiteerd aantal aanwezigen) 
willen we toch kijken of we in oktober een Songs of Praise kunnen realiseren. 
Misschien met een beperkt aantal aanwezigen in de kerk, de liederen gezongen door 
een aantal mensen. Of, en dat is ook een mogelijkheid, de Songs of Praise wordt 
opgenomen en later via kerkomroep/youtube uitgezonden. 
Hoe we het ook gaan doen, u kunt uw liedkeuze nu alvast opgeven. Welk lied wilt u 
graag horen? Aan welk lied heeft u een dierbare herinnering? En wilt u hierover 
vertellen en dit delen? 
Bij de opgegeven liederen zoekt onze cantor, Wim Brands, waar mogelijk 
achtergrondinformatie over tekstdichter/componist etc. en vertelt hierover. Waarna 
deze liederen ten gehore worden gebracht. Hetzij door een aantal zangers, hetzij op 
andere wijze. 

Op de website, in het gemeentenieuws en in de kerkdiensten hoort u t.z.t. op welke 
wijze de Songs of Praise uitgevoerd wordt. U kunt nu al uw liedkeuze opgeven. Dit 
kunt u doen door uw opgave te sturen naar Wim Brands (awbrands@ziggo.nl). In 
verband met de voorbereiding door Wim is het prettig om dit vóór 5 oktober te doen. 
 

Donderdag 15 oktober 20.00 uur Centrumkerk: 
Klimaatlezing in het kader van de Week van de 
Duurzaamheid, door Wiebe Oost. 

Om u te informeren over wat de klimaatverandering ons zoal brengen kan houdt 
Wiebe Oost 15 oktober a.s. om 20 uur een lezing waarin hij u vertelt wat ons klimaat 
bepaalt, wat het broeikaseffect is, hoe het werkt, waarom we het niet kunnen missen 
en wat de gevolgen zijn nu het uit de hand dreigt te lopen. Denkt u er om te 
reserveren als u de lezing bij wilt wonen? 
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Dinsdag 27 oktober: 20.00uur -21.30uur in de Centrumkerk - Het goede leven 
in tijden van corona: kansen in de crisis? 
De corona-epidemie is een crisis voor de wereld. Mensen worden ziek, sterven, de 
wereld raakt ontwricht. In het begin werd er ook gejubeld over de kansen van deze 
crisis: eindelijk schone lucht door minder vliegverkeer en autogebruik.  
Toch zakte deze euforie weer in: het liefst willen we terug naar het oude normaal, 
inclusief verre reizen en een vol leven. De vraag is of we zo niet een kans voorbij laten 
gaan. 

De coronacrisis kan hand in hand gaan met betere zorg voor het milieu, grotere 
aandacht voor duurzaamheid en eerlijke handel. De aandacht kan uitgaan naar een 
andere kijk op de schepping: de wereld is er niet om te plunderen maar om te 
koesteren.  
Ekoplaza Bilthoven is een winkel die hier aan meewerkt.  
Op 27 oktober komt eigenaar Jan Peter Oosterloo naar de Centrumkerk om zijn visie 
hierop te geven. Welke motivatie heeft hij voor een duurzame en biologische 
levensstijl? Welke kansen ziet hij in deze tijd voor het goede leven? En welke 
praktische handvatten kan hij geven? We zullen op de avond ook de relatie tussen 
voeding en gezondheid bespreken. Is corona ook een richtingwijzer naar een ander 
voedingspatroon?  

De avond wordt geleid door ds . Marjolein Cevaal. Aanmelden kan tot en met vrijdag 
23 oktober via het emailadres inspireren@pgbilthoven.nl 

 

 

 

PREEK VAN DE LEEK 
Als commissie hebben we afscheid genomen van Coos Verhoef, die aan de wieg 
gestaan heeft van de Bilthovense Preek van de Leek. We zijn hem dankbaar voor zijn 
inzet, veelal achter de schermen als het ging om het technische werk. Tegelijk  zijn we 
blij dat we als nieuw commissielid Astrid Veldhuis mogen verwelkomen. Zij treedt toe 
namens de geloofsgemeenschap van de OLV. In de toekomst willen we namelijk 
samen de Preek van de Leek gaan organiseren, voorlopig nog in ons kerkgebouw. 
Helaas hebben we vanwege de coronabeperkingen moeten besluiten om de geplande 
Lekenpreken voor dit najaar af te lasten. Op 14 februari 2021 hoopt Idelette 
Schuurman haar lekenpreek te houden en op 21 maart pianist Xavier Boot.  

 

De commissie Preek van de Leek,  

Laurien Scheffelaar, Corja Kuiken,  

Astrid Veldhuis, Ds. Harold Oechies.  

mailto:inspireren@pgbilthoven.nl
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MUTATIES 
OVERLEDEN: 
Mevr. W.J. Dijkstra - Wolfers, Huize Het Oosten 
Geb. 28-12-1923 – Overleden  24-08-2020 
 

NIEUW INGEKOMEN: 
Mevr. G. Pluut - Sollie van Utrecht naar Huize Het Oosten 
Mevr. J.T. Bos van Utrecht naar OOST-3 
Dhr. M.L.P. Groenleer van Maastricht naar OOST-1 
Mevr. C. Udo - Dohmeyer van Rijswijk (gld) naar Leendert Meeshuis 
 

VERHUIZING BINNEN WIJKGEMEENTE:  
Mevr. M. de Vos is verhuisd binnen WEST-2 
Dhr. J.A. Keern van OOST-2 naar Leendert Meeshuis 
Mevr. H.M. Scholte - Nelissen is verhuisd binnen WEST-2 
Mevr. N.A.S. Weber is verhuisd binnen WEST-3 
Mevr. P.G. Ebben - de Jong is verhuisd van OOST-1 naar OOST-2 
Mevr. S. Zwikker is verhuisd binnen OOST-3 
 

VERHUIZING NAAR ELDERS: 
Dhr. J.C. Pul van WEST-2 naar De Bilt 
Mevr. A.D. van Aalst van WEST-2 naar Nijmegen 
Mevr. H.C.L. Konijnenberg van WEST-2 naar Wageningen 
Dhr. M. Dekker van WEST-2 naar Amsterdam  
Mevr. V.F.A.A.M. Dekker - van der Sande van WEST-2 naar Amsterdam 
Mevr. E.H.M. Putz naar het buitenland 
Dhr. R. Mans van WEST-2 naar Oudewater 
 

VERZOEK TOT OVERSCHRIJVING: 
Mevr. L. Visser  van OOST-2 naar Zeist 
Dhr. J. de Kruijf van OOST-2 naar Zeist 
Mevr. G.W.H. Konings - Doornenbal van De Biltse Hof naar Veenendaal  
Mevr. H. Hakkenberg – Brandse van  OOST-2 naar De Ark 
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Op 25 oktober vieren we weer Bijbelzondag. Natuurlijk staat in de kerk elke zondag de 
Bijbel centraal. Maar deze dag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben, 
en dat we er in alle vrijheid uit kunnen lezen. 
 
We staan stil bij mensen voor wie het hebben van de Bijbel geen vanzelfsprekendheid 
is. Er zijn nog ongeveer 3.900 talen waarin de Bijbel niet of niet volledig is vertaald. 
Daarbij hebben ongeveer 1,5 miljard mensen geen directe toegang tot een Bijbel. Het 
Nederlands Bijbelgenootschap werkt aan het dichtbij brengen van de Bijbel in binnen- 
en buitenland. 
Vanaf 11 september is alle informatie over Bijbelzondag 2020 te vinden op 
bijbelgenootschap.nl 
 
Wilt u het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap steunen? Geef dan tijdens de 
collecte op 25 oktober in onze gemeente. 
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BERICHTEN WIJKGEMEENTE “DE ARK” 
BIJ DE DIENSTEN 

Eerst nog een terugblik op bijzondere diensten in september. We zijn dankbaar dat 
we als gemeente van de Heere Jezus weer het Heilig Avondmaal konden en mochten 
vieren. We danken de Heere voor de bediening ervan en we mogen ook terugzien op 
Zijn aanwezigheid in de tekenen van brood en wijn. Leer ons te ontdekken dat Hij ons 
als Zijn eigendom wil hebben. Als ik dit schrijf staat de doopdienst van Jaron Nagel te 
gebeuren. Ook weer een bijzondere dienst in onze gemeente, nu het alweer even 
geleden is dat er een doopdienst was. 

Voor de maand oktober wens ik u gezegende diensten toe of u nu in de kerk zit of 
thuis met ons verbonden bent. 

 

BEROEPINGSWERK 

Wat het beroepingswerk betreft heb ik u nog niets mee te delen. Blijft u met ons mee 
bidden. 
 

Wat betreft mevrouw H. Hakkenberg – Brandse moet ik nog wat rechtzetten. Zij 
verblijft niet in de Koperwiek, maar woont op de Sperwerlaan 5A hier in Bilthoven. 

 

HUWELIJK 

Op D.V. vrijdag 9 oktober hopen Caroline Bos en Lennart de Vries in het huwelijk te 
treden. 

Ds. W. J. van Gent, predikant in de Christelijk Gereformeerde kerk hoopt de 
kerkdienst in de Zuiderkapel te leiden. Door het covid19 zijn alleen genodigden voor 
deze bruiloft uitgenodigd. 

Hun toekomstige adres is Prinsenweg 74, 3921 DT Elst (Utrecht). 
 

Van harte wensen we het aanstaande bruidspaar Gods onmisbare zegen toe op hun 
levensweg. Dat het Woord des Heeren, dat ze als eerste geschenk aangeboden 
krijgen, het richtsnoer mag zijn van hun doen en laten. In de Bijbel is alles te vinden 
om wel getroost te leven en te sterven. De psalmdichter zingt: ‘Want het woord des 
HEEREN, ’t richtsnoer Zijner daân, is volmaakt rechtvaardig, al onz’ achting waardig: 
Eeuwig zal ’t bestaan’ 
 

Wij wensen hen en allen die rondom hen staan een fijne en mooie dag toe. 
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DS. P. KOEMAN 

Ook een felicitatie voor onze oud herder en leraar ds. P. Koeman. Hij mocht op 21 
september jl. gedenken 55 jaar geleden als predikant bevestigd te zijn. We weten dat 
de dominee en zijn vrouw zich nog altijd met onze gemeente verbonden voelen en 
ons in hun gebeden gedenken.  
 

We wensen en bidden hen nog een goede tijd samen toe, waarin zij Gods liefde en 
ondersteuning mogen ondervinden. 

 

VERENIGINGSLEVEN 

De meeste verenigingen en kringen zijn ondanks de beperkingen weer zoveel mogelijk 
gestart. Voor enkelen is het nog niet mogelijk om te beginnen. 

Ook de catechisaties en belijdeniskring gaan weer beginnen. Tijden zijn al bekend of 
worden nog bekend gemaakt. Voor de catechisatie zal interim predikant van Dijk 
ondersteuning geven. 

Fijn dat het weer allemaal mogelijk is. 

Gods zegen voor leiding en deelnemers. 

 

ZIEKTE EN ZORG 

We denken aan Jopie Heijstek, zij verblijft in het hospice van de Wijngaard in Bosch en 
Duin.  

Er zijn nog wel meer namen te noemen, maar omdat ik dan misschien iemand vergeet 
doe ik het in het algemeen. We denken aan degenen die te maken hebben met 
lichamelijke of psychische klachten. We denken ook aan allen die rondom deze zieken 
staan en we luisteren naar de woorden van de Heere Jezus Christus. 
 

 ’Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid 

 en belast zijt, en Ik zal u rust geven 
 

Deze berichten dringen groot en klein om geen rustig leven te hebben voordat wij 
achter het bloed van Christus veilig zijn. 
 

 Welzalig die ’t ervaren 

 dat Hij hun alles is, 

 dan kennen ze in gevaren 

 bezorgdheid noch gemis. 

 Hij draagt dan in Zijn armen 
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 door alle nood hen heen, 

 wie steunt op Zijn ontfermen 

 is nooit alleen 

 (Dr. J.H. Gunning J.Hz) 

 

VERJAARDAGEN 

In de komende maanden hopen de volgende personen hun verjaardag te vieren 

3 oktober: dhr. P. van Regteren, Leyenseweg 31, 3721 BB, Bilthoven (91 jaar); 

3 oktober: mw. A.C. Vroegindeweij-Voskuil, Soestdijkseweg Noord 358, 3723 HJ 
Bilthoven (82 jaar). 

Wij wensen beiden, met allen die bij hen horen, een fijne verjaardag en een gezegend 
nieuw levensjaar. De Heere schenkt u allen Zijn genade. 

 

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;  

Frederik de Geus, Inforsa, Postbus 75867, 1070 AW Amsterdam;  

Marinus van Ginkel, Amandelboom, Noord Houdringelaan 82, 3722 BT Bilthoven;  

Jopie Heijstek, Hospice “De Wijngaard” Dennenweg 2 – 3735 MR Bosch en Duin  

Mw. C. de Bruijne-Schmelter, De Koperwiek, Koperwieklaan 3, 3722 CB Bilthoven  
 

Denkt u ook aan hen die in deze periode eenzaam zijn nu er geen of minimaal bezoek 
mag komen. 

 

TOT SLOT 

Voor alle in deze bijdrage genoemde data geldt, voor zover die nog in de toekomst 
liggen, ‘zo de HEERE wil en wij leven’. 
 

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

G.A. Drost, scriba  
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  AGENDA 
 

Datum Activiteit Locatie Tijd 

02/10 Rock Solid Kelder 19:00 

04/10 Kerk- en Schooldienst Centrumkerk 10:30 

07/10 Bijbelgroep Centrumkerk 10:30 

10/10 Fototentoonstelling over 75 jaar bevrijding Centrumkerk 11:00 

11/10 Songs of Praise Centrumkerk 16:00 

13/10 Jeugdkapel Centrumkerk 10:30 

15/10 Klimaatlezing door Wiebe Oost Centrumkerk 20:00 

17/10 Fototentoonstelling over 75 jaar bevrijding Centrumkerk 11:00 

19/10 Herfstvakantie beide predikanten t/m 25/10   

20/10 Inleveren kopij Kerkblad vóór 12:00 

24/10 Fototentoonstelling over 75 jaar bevrijding Centrumkerk 11:00 

27/10 Het goede leven in tijden van corona Centrumkerk 20:00 

27/10 Studieverlof ds. Oechies   

28/10 Studieverlof ds. Oechies   

31/10 Kerkelijk bureau niet bezet tot 16/11   
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