
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTENIEUWS CENTRUMKERK 

 
Bilthoven, 20 januari 2022 

 
Beste Gemeenteleden, lieve kinderen 
Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft het advies van het 
Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) van 18 januari jl. gelezen 
en is gekomen met een advies naar de kerkenraden.  
Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het fysiek houden van 
kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder 
toenemen en onderschrijft het belang hiervan. Ook de noodzaak voor 
het opstarten van andere gemeente-activiteiten wordt steeds sterker 
gevoeld. Zij adviseert om weer voorzichtig open te gaan met max. 50 
mensen. In het moderamen van onze eigen kerkenraad hebben we 
daarom besloten om de komende dienst nog online te houden en de 
dienst van 30 januari weer een fysieke dienst te hebben. Zolang de 1,5 
meter afstand blijft bestaan kunnen we max. 55 kerkgangers hebben in 
de kerk en blijft vooraf opgeven noodzakelijk. Hieronder nog even de 
procedure voor kerkdiensten. Ik ben blij dat we weer kunnen opstarten 
en hoop dat er spoedig nog meer versoepelingen komen.   
Hartelijke groet Wim de Kruijf 
 
Kerkdiensten 
De kerkdiensten zijn tot 30-01-2022 online. 
De kerkdienst op 30-01-2022 telt max. 50 gemeenteleden en staf. 
De kerkdiensten vanaf 6-02-2022 tellen max. 55 gemeenteleden en staf. 
Vanaf 30-01-2022 gelden de navolgende regels: 
• Voor deelname aan een dienst kunt u zich, van maandag tot en met 

donderdag 14.00 uur aanmelden bij het kerkelijk bureau bij voorkeur 
per e-mail, kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl of telefonisch 030-
2282866, bij geen contact graag een voicemailbericht inspreken. 
Coen Helsdingen bericht u of u kunt deelnemen.   

• Het *Corona toegangsbeleid van de Centrumkerk is van toepassing. 
• De 1,50 meter regel is van toepassing. 
• Bij bewegingen in de kerk (kerkzaal en andere ruimtes) wordt een 

mondkapje gedragen. 
• De mensen krijgen hun plaats aangewezen. 

 Dagkapel  
Moment 
van 
bezinning of 
aansteken 
van een 

kaarsje. Open van 
maandag t/m zaterdag van 
10.00 – 15.00 uur. Let op 
RIVM richtlijnen. 

  
 Omzien naar elkaar 

Heeft u behoefte aan 
contact met één van de 
pastoraal medewerkers, 
ouderlingen of 
predikanten, neem dan 
contact op met één van 
onze predikanten:  
ds. Harold Oechies  

030-6966497 
ds. Marjolein Cevaal 

030-6336151 
(zwangerschapsverlof tot 
eind januari 2022) 

  
 
 

*Corona toegangsbeleid 
Centrumkerk hanteert  
3 g’s:  
kom alleen wanneer 
 – u gezond bent (of 
gezond verklaard na 
besmetting) 
 – u gevaccineerd bent 
 – u getest bent. Bij twijfel 
laten testen in een 
teststraat! 
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• Er zijn 2 voorzangers, de gemeente zingt max. 2 liederen na de preek. 
• Er is gesproken acclamatie. 
• Er is geen mogelijkheid tot koffiedrinken binnen en buiten. 
 
 
 

Actie Kerkbalans 2022 
Voor 2022 is de actie gepland van 15 tot 29 januari.  
Deze week zullen de vrijwilligers, net als in 2021, de 
enveloppen bij u thuis in de brievenbus afleveren. 
Wij vragen u uw bijdrage op het toezeggingsformulier aan 
te geven en in de retourenveloppe in de brievenbus bij de kerk te 
deponeren of in de retourenveloppe via de post te sturen. 
 

Grote financiële uitdaging voor de leden van de Centrumkerk! 
Op de begroting voor 2022 zien wij een tekort van circa €30.000.  
Met de huidige bijdragen die we van de kerkleden ontvangen kunnen wij 
onze exploitatie niet sluitend krijgen  
Onze oproep: Geef daarom aan uw Centrumkerk in 2022 en indien 
mogelijk verhoog uw bijdrage! 
 

Voor vragen kunt u bij mij terecht. 
Jan Homan, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters 
Telefoon 0652504207 
 

 
Pastoraat 
Coby Patist is verhuisd van de Palzerweg 163 naar de Schutsmantel 
(Gregoriuslaan 35, kamer 410). Een hele stap voor Coby en haar 
kinderen, maar door het voortschrijden van haar ziekte is thuis wonen 
niet langer verantwoord. We hopen dat Coby zich thuis zal gaan voelen 
in haar nieuwe woonomgeving. 
Ds. Harold Oechies 
 
 
 

Uitnodiging bezichtiging wensen uit de Wenskerstboom 
De wensen uit de wenskerstboom zijn inmiddels uit de ballen gehaald en 
op bladen geplakt. 
Deze zullen afwisselend in de Centrumkerk (vanuit de dagkapel) en in de 

OLV-kerk te bekijken 
zijn. Later -als we 
weer verantwoord 
met elkaar de 
diensten kunnen 
bijwonen-  zullen zij 
ook in de kerk te 
zien zijn. 

 

 

Website 
www.pgbilthoven.nl 

  

 
 
 

 

Kerkelijk bureau 
030-228 28 66 

kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl 
 

 
Collectes in Corona tijd 

 
 
 
 

Diaconie en 
kerkrentmeesters vragen u 
om ruimhartig te geven: 
Diaconie:  
NL93 INGB 0000 3808 17  
t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente 
Bilthoven 
Kerk: (Kerkrentmeesters)  
NL21 RABO 0373 7164 27 
t.n.v. CVK Protestantse 
Gemeente Bilthoven – 
actierekening  
De bijdragen worden 
verdeeld onder de in dit 
collecterooster genoemde 
doelen. 
 
Collecterooster 
 

23 januari 
Collecte Missionair Werk  
(PKN) 
 
30 januari 
Jong Protestant (Sirkelslag: 
interactief bijbelspel) (JOP) 
 

 
Kerkdiensten  
 

23 januari  
Onlinedienst 
Ds. Harold Oechies  
 
30 januari   
met kerkgangers 
Ds. Harold Oechies  
 
 

 

 

2022 


