Jaarverslag 2017 van de wijkgemeente CENTRUMKERK

Inleiding
“Wij zijn gemeente van Jezus Christus en op grond daarvan verlangen wij naar een
geloofsgemeenschap met een open en gastvrij karakter naar binnen en naar buiten. Een
gemeente onderweg, die het Woord van God weet te ontvangen en weet te delen met velen.
Een gemeente in de samenleving, die dienstbaar is, bondgenootschappen zoekt en vraagt naar
de relevantie van het christen zijn in deze tijd.” (Uit het Beleidsplan van onze wijkgemeente).
Ook 2017 hebben wij getracht om aan deze missie invulling te geven door erediensten,
pastoraat, diakonaat, en andere activiteiten die hieronder worden beschreven.
Nieuwe predikant
Na een periode van ruim een jaar is op de vacante predikantsplaats van Ds. Paul Wansink per
1 januari 2017 een nieuwe predikant gekomen: ds. Harold Oechies. In die vacante periode
heeft onze andere predikant, ds. Benedikte Bos, de dubbele taken van predikant op een
bewonderenswaardige wijze vervuld. De intrededienst vond plaats op 29 januari.
Lutherjaar
Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van de herdenking van de Reformatie, zoals door
Luther 500 jaar geleden is gestart. In de nazomer van 2016 heeft een delegatie van de
kerkenraad de door de landelijke PKN georganiseerde bijeenkomst “Amuse” over Luther
bezocht te Culemborg, op basis waarvan op diverse momenten in het jaar aan Luther aandacht
is besteed. Onder andere de volgende Luther-onderwerpen hebben in het verslagjaar gespeeld:
• Tentoonstelling van schilderijen van mw. Hogenkamp, in de maand april. Hiervoor
zijn expositie-tableaus gemaakt
• Tafelgesprekken in het teken van Luther (63 deelnemers)
• Voorstelling van Kees van der Zwaard, in een vrijwilligersavond, “Hier sta ik –
dansen en vechten met Maarten Luther”
• Aandacht voor Luther in diverse diensten
• Diverse avonden door de Commissie Inspireren.
Het Lutherjaar werd afgesloten in februari 2018 met een zangavond onder leiding van Dr.
Hanna Rijken.
90-jarig jubileum van het kerkgebouw
In 1927, 90 jaar geleden, werd ons kerkgebouw als gereformeerde kerk van Bilthoven
gebouwd. De jubileumcommissie heeft in de herfst een foto-expositie verzorgd onder de titel
“Van Julianakerk naar Centrumkerk”. Tegelijkertijd werd de fototentoonstelling over “100
jaar Bilthoven” van de Historische Kring in de Centrumkerk gepresenteerd. Er werd met
name op de Startzondag op 17 september veel aandacht besteed aan het 90 jarig bestaan, met
de onthulling van de predikantenborden in de consistorie.
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Erediensten
Memorabele diensten waren:
• Intrededienst van Ds. Harold Oechies
• School en kerkdiensten, waaronder de Palmpasendienst met ruim 100 kinderen
• Startzondag
• Lessons en Carols kerstviering.
Vanaf januari 2017 werd het Avondmaal staande in een kring gevierd; dit werd na een half
jaar geëvalueerd, waarbij een ruime meerderheid van de kerkgangers aangaf de oude vorm
(aanlopend naar het liturgisch centrum) te prefereren. De kerkenraad heeft daarom besloten
terug te gaan naar het lopend Avondmaal. Bij speciale diensten (met een kleine groep
kerkgangers) is het Avondmaal in een kring wel mogelijk.
In de kerkenraad is gesproken over mogelijkheid tot verandering van de liturgie en verlegging
van accenten in de diensten. Naar aanleiding daarvan is besloten om het onderwerp van de
liturgie in de voorzomer 2018 te agenderen.
Na de zondagse dienst wordt door velen in de Serre koffie gedronken, ondersteund door een
team van vrijwilligers die de logistiek hiervoor in samenwerking met de koster verzorgen. Dit
is een goed moment om het contact met mede-gelovigen te onderhouden.
Pastoraat
Naast het pastoraat dat wordt verzorgd door predikanten, ouderlingen en pastoraal
medewerkers, zijn de volgende initiatieven ondernomen:
- In januari, tijdens de openingstijden van het Kerkelijk Bureau, is de Dagkapel in het
voorportaal van de kerk geopend. Geconstateerd moet worden dat er weinig aanloop
is, maar een “open deur” is goed voor het kerkbeeld.
- Aansluitend hierop werd besloten om tijdens de zomermaanden en in de
Adventsperiode op zaterdagen de kerk te openen en daarbij gastvrouwen aanwezig te
laten zijn. Een bescheiden groep van geïnteresseerden werd ontvangen. De kerkenraad
zal deze openstelling op een later moment gaan evalueren.
Gespreksgroepen
De werkzaamheden van de gespreksgroep “Omgaan met verdriet” werden geëvalueerd. Deze
groep heeft zich gebogen over het thema verdriet en troost.
Overige gespreksgroepen zijn: de zondagavond gesprekskring, de alfa en omegakring, en de
huiskamergespreksgroep van oudere jongeren.
Diaconaat
De Diaconie heeft haar eigen jaarverslag, waarnaar wordt verwezen.
Commissie Vieren
De commissie Vieren heeft haar inbreng gehad in de erediensten. Discussie is gevoerd over de
lied- en muziekkeuze: de dienstdoende predikant heeft de eindverantwoordelijkheid, maar de
vakkennis van de cantor dient meegenomen te worden bij de keuze.
Commissie Inspireren
De commissie leverde een boeiend programma af:
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• Tweede deel van de serie over de Werken van Barmhartigheid met gastsprekers Eilers
(vreemdelingen huisvesten), Veerman (hongerigen voeden), van Leeuwen (dorstigen
laven)
• Voordracht over Luther door mw. Prof. Zorgdrager
• Films: La Famille Belier; Transformations; The Way; Down to Earth
• Mantra zingen met Jan Kortie
• Lezingen door eigen gemeenteleden Bart Overmars en Wiebe Oost.
De Commissie heeft in het voorjaar haar naam gewijzigd van Leren naar Inspireren.
Commissie Activiteiten
De Activiteiten commissie organiseerde een tweetal muziekseries: “Koren op zondag” in het
voorjaar (Sophie’s Voice, Lagu Jiwa en Von Bilthoven) en “Jonge Musici” in het najaar, ook
met drie concerten. Op een vrijdagmiddag per maand wordt een oudersoos gehouden. Drie
keer is er gekookt voor gemeenteleden.
Jongeren activiteiten
De crèche, de Kinderkerk, en de Jeugdkapel zijn voortgezet. Er werden in de Kinderkerk
leuke projecten gedaan, m.n. in de tijd voor Pasen en voor Kerst. Er is echter dringend
behoefte aan nieuwe leiding voor de Kinderkerk.
Rock Solid is opnieuw gestart in 2017 en richt zich op de jeugd van 10-13 jaar.
Tweewekelijks komt een groep van 10 jongeren op vrijdagavond bij elkaar in de kelder onder
leiding van gemeenteleden en een predikant.
Samenwerking met de Julianaschool
Sinds 20 jaar is er een nauwe samenwerking tussen de Centrumkerk en de naastliggende
Julianaschool. Ook in het afgelopen jaar werden er maandopeningen gehouden in de kerk
waarbij steeds alle 500 leerlingen van school aanwezig zijn. Drie keer per jaar vindt er een
Kerk- en Schooldienst plaats op zondagmorgen.
“Dominee in de klas” is een initiatief waarbij de predikant uitgenodigd wordt om in de klas
gedurende één of meer lesuren een soort catechese te houden. Afgelopen jaar was dat vooral
in de onderbouw, maar dit zal worden uitgebreid naar heel de school.
Wekelijks wordt er aan leerlingen van groep 6 en 7 van de Julianaschool filosofieles gegeven.
Samenkomst is in de Centrumkerk.
Onze wijkgemeente is vertegenwoordigd in de commissie ‘identiteit’ van de Julianaschool via
ds. Bos, die ook present is op ouderavonden, workshops geeft, en ook op andere manieren
nauw samenwerkt met de school. De Julianaschool gebruikt de Centrumkerk o.a. voor het
geven van muzieklessen aan leerlingen. De kindercantorij die onder leiding staat van de
cantor van de Centrumkerk is een zanggroep die medewerking verleent aan maandopeningen
en aan Kerk- en Schooldiensten.
Kerkblad
De redactie van het kerkblad heeft versterking/verjonging nodig. Er wordt geworven binnen
onze gemeente voor deze functie.
Koren
Onze gemeente kan zich gelukkig prijzen met een drietal koren, die op daartoe geëigende
momenten in erediensten optreden.
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Bijzonderheden
- De CK participeert in de uitzending van Ds. Rineke van Ginkel naar Zuid Afrika.
- De CK is met Stichting LifeWirez een samenwerking aan gegaan voor een zgn. PKN
Pioniersplek. Voor deze jongerenactiviteit is in 2017 de kelder van de Magneet
opnieuw ingericht.
- Ds. Bos gaf haar studieverlof vorm met een training “omgaan met dementie”.
- In maart 2017 verscheen de nieuwe informatiegids 2017-2018.
- Veel vergadertijd is besteed aan een mogelijke samenvoeging van de Hervormde
Gemeente Blauwkapel-Groenekan (PKN) met de PGB. Dat zou kunnen leiden tot een
samenvoeging van Groenekan met de wijkgemeente de Ark. In die discussie is er rond
het “earmarken” van financiële middelen echter een verschil van mening ontstaan. Het
lijkt erop dat Groenekan zich nu ontwikkelt tot een huisgemeente.
- De Raad van Kerken de Bilt eo zoekt naar een alternatieve werkvorm, waarbij zaken
worden opgepakt als er zich iets maatschappelijks mocht voordoen.
- Het archief van NK en JK is overgedragen aan het Regio Archief in Breukelen, nadat
het archief van de NK door een aantal vrijwilligers is gekuist.
- Het Fair Trade certificaat is voor twee jaar verlengd.
- De Noorderkerk is op 1 augustus overgedragen aan een nieuwe eigenaar die er
appartementen in zal gaan ontwikkelen.
- Enige stroken grond rond de voormalige Noorderkerk werden verkocht aan een
omwonende.
Personele bezetting
- Op 29 januari heeft Ds. Harold Oechies zijn intrede gedaan.
- In mei vierde kosteres Yvonne van de Graaf haar 25-jarig jubileum.
- In september namen we afscheid van mw. Aukje Hoeksema als medewerkster van het
Kerkelijk bureau, met een klein concert, speeches en een receptie.
- Een van de organisten wenste zijn werkzaamheden tbv de kerk te verminderen en er
werd extern gezocht naar een organist die een kwart van de diensten kan invullen. Aan
het eind van het jaar is daarvoor organist Wim Brands aangetrokken, die per 1 januari
2018 voor een half jaar op proef start.
- Michelle Lanz van de Christelijke Hogeschool Ede begon in september met haar stage
bij ds. Harold Oechies.
- Aan het eind van het jaar heeft met de predikanten het jaargesprek plaatsgevonden.
Gebouw
De Centrumkerk, betrokken in september 2015, onderging in 2017 nog diverse aanpassingen:
• Plaatsing predikantenborden in consistorie
• Akoestische verbeteringen in Serre
• Opknappen kelder ten behoeve van LifeWirez
• Aanvraag voor plaatsing van een klokkenstoel
• Plaatsing beamer en scherm in de Serre.
De Noorderkerk is overgedragen aan de koper. Helaas blijken onder de pastorie strafbare
feiten te hebben plaats gevonden (kweek van hennep).
Bestuurscolleges
- De Kerkenraad kwam in 2017 10 keer bijeen. Ter voorbereiding van de
kerkenraadsvergaderingen wordt door het Moderamen de agenda en lopende zaken
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voorbereid. In die moderamen vergaderingen wordt met regelmaat gesproken met
vertegenwoordigers van diverse werkgroepen en commissies.
Het College van Diakenen vergaderde 5 keer.
Het College van Kerkrentmeesters vergaderde ca. 5 keer.
De Algemene Kerkenraad vergaderde 4 keer.
Voor de bezetting van alle kerkelijke geledingen (o.a. ambtsdragers) zij verwezen naar
de Jaargids.

Auteursrechtenkwestie
Onze kerk werd gedagvaard inzake een schending van het auteursrecht van een brood-dichter.
Bij het proces stond onzerzijds niet de schending als zodanig centraal, maar de vraag in
hoeverre de gelaedeerde op proportionele wijze zijn schade vergoed zou krijgen. De rechter
kon in grote lijnen het betoog van onze kerk volgen. Desondanks waren de bijkomende kosten
van de uitspraak hoog, zij het dat een betrokken kerklid graag bereid was deze voor zijn
rekening te nemen. Naar aanleiding van deze uitspraak wordt onze website geschoond.
Financiën
Jaarlijks worden balans en winst & verliesrekening ter inzage gelegd bij het Kerkelijk Bureau.
Tot slot
Een kerkelijke gemeenschap wordt gevormd door talloos veel vrijwilligers, die op bijbelse
wijze hun taak verrichten. De hoeveelheid werkzaamheden is zo groot dat een jaaroverzicht te
uitgebreid zou worden als alle activiteiten van groot tot klein zouden worden vermeld.
Dank aan al diegenen die op welke wijze dan ook bijdroegen aan het welzijn van onze
gemeenschap. Om die reden zijn dan ook geen namen van personen genoemd.
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