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GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 21 maart 2020 
 
 
 
Broeders en zusters van de Centrumkerk,  
 
De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden ons dorp in zijn greep. 
Vanuit de kerkenraad willen we met u delen wat dit betekent voor onze gemeente.  
U ontvangt nu het eerste gemeentenieuws met daarin de besluiten rondom kerkdiensten en 
activiteiten. Volgende week zal een meer uitgebreide nieuwsbrief volgen en willen we laten 
weten wat er in onze gemeente door veel mensen wordt gedaan. 
 
Rondom de kerkdiensten 
We hebben besloten om de kerkdiensten te houden zonder bezoekers. Aanwezig zijn alleen  
de predikant, de ouderling van dienst, de organist en het beamteam. De kerkdeuren blijven 
gesloten en de koster zal buiten staan om mensen te zeggen dat de dienst alleen te volgen is 
via de website  https://www.pgbilthoven.nl/ of via kerkomroep.nl.  U ontvangt geen 
zondagsbulletin in uw e-mail. Kijk voor informatie op de website. De dienst is a.s. zondag live 
te volgen om 10.30 uur. 
 
Collecte tijdens de dienst 
U was de laatste diensten met gemeenteleden al gewend dat er alleen een deurcollecte was. 
Nu dit ook niet meer kan willen wij u vragen om ruimhartig te geven via het 
rekeningnummer van de Diakonie.  
NL59 RABO 0308 3179 55  t.n.v. Diakonie Prot. Gemeente Bilthoven  
o.v.v. collecte online-dienst. 
 
Rondom gemeenteactiviteiten 
Alle activiteiten in het kerkgebouw en groepswerk bij gemeenteleden thuis komen te 
vervallen. Huurders en gebruikers kunnen contact opnemen met het Kerkelijk bureau, 
030 228 28 66, kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl  
 
Dagkapel 
De dagkapel is open als de koster aanwezig is. Dit is meestal van maandag tot en met 
donderdag. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje 
aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM. Als er iemand binnen is, wacht dan 
buiten en houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 
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Kerkenraad 
Op de kerkenraad van 10 maart j.l. heeft Joost Kieviet afscheid genomen als ouderling met 
als opdracht voorzitter van de kerkenraad. Wim de Kruijf is unaniem verkozen als zijn 
opvolger. Op een later tijdstip zullen we in een kerkdienst afscheid van Joost nemen. 
 
Omzien naar elkaar 
Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met 
plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan ouderen, zieken, 
gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben 
en aan iedereen voor wie het een last is in deze weken op elkaars lip te zitten. Een bezoekje 
is prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek is in deze periode niet raadzaam. Een kaartje in 
de bus met een groet en een telefoonnummer kan natuurlijk altijd.  
 
Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen uw inzet om dat ook in 
deze periode te realiseren.  
 
Ga met God! 
We nodigen u uit om thuis te zingen of te lezen lied 416 (Liedboek 2013) en zo met elkaar in 
geloof verbonden te zijn als één gemeenschap.  
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 

 
Hartelijke groet,  
 
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad 
 
 
 
 
PS. 
U krijgt dit bericht omdat u via gemeentenieuws@pgbilthoven.nl hebt aangegeven graag e-
mail met informatie van de Centrumkerk te ontvangen. Kent u iemand die geen e-mail adres 
heeft, print dan dit bericht a.u.b. uit en stop het bij hem of haar in de bus. 


