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Centrumkerk Bilthoven 

 

Corona-protocol voor kerkdiensten, uitvaarten, andere kerkelijke bijeenkomsten en 

huisbezoek door predikanten, ambtsdragers, vrijwilligers en bezoekers en verhuur. 

 

Dit protocol is opgesteld door de kerkenraad ten behoeve van de gezondheid van al onze 

gemeenteleden en bezoekers, en om het aantal coronabesmettingen terug te dringen en 

verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Tegelijkertijd wil de kerkenraad ook het 

gemeenteleven zoveel mogelijk doorgang laten vinden.  

 

Vanuit de Overheid worden corona-richtlijnen uitgevaardigd. Deze richtlijnen zijn op 15 

februari 2022 gewijzigd. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) bespreekt met 

de Overheid deze richtlijnen en geeft een advies voor kerkelijk gebruik (laatste advies dateert 

van 16 februari 2022). 

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) neemt dit advies over. 

De kerkenraad van de Centrumkerk in Bilthoven houdt zich aan de richtlijnen van de 

Overheid en neemt het advies van de PKN over. 

De kerkenraad verwijst naar de websites: 

• Website Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/algemene-coronaregels  

• Website CIO: https://www.cioweb.nl  

• Website PKN: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-
andere-kerkelijke-bijeenkomsten/  

 

 
 
Corona toegangsbeleid Centrumkerk 

• Kom niet als u twijfelt over uw gezondheid. 

• Mondkapje niet verplicht. 

• 1,5 meter afstand vervalt, doch blijf voorzichtig. 

• Geen handen schudden. 

• De kerkenraad verplicht kerkgangers niet om zich te laten vaccineren, doch geeft er de 
voorkeur aan dat iedereen zich laat vaccineren en boosteren. 

 

 

Huisbezoek en deelnemen aan en of leiden van een binnen activiteit 

• Als een ambtsdrager of vrijwilliger ervoor kiest om zich niet te laten vaccineren en in 
contact wil komen met een gemeentelid, dan vraagt de kerkenraad om dit vooraf aan dit 
gemeentelid kenbaar te maken, zodat het gemeentelid (of gemeenteleden) kunnen 
beslissen om het contact wel of niet doorgang te laten vinden. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels
https://www.cioweb.nl/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
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• Zo’n contact kan zijn: een huisbezoek, het leiden van of deelnemen aan een kring, een 
vergadering of ander evenement, het deelnemen aan een koor en zingen in dezelfde 
ruimte.  

• De kerkenraad vraagt aan de niet gevaccineerde ambtsdrager of vrijwilliger om, 
voorafgaande aan het huisbezoek of het leiden van een binnen-activiteit, een zelftest af 
te nemen. 

 

De kerkenraad wil niemand buitensluiten, doch wil met deze maatregelen de gezondheid van 

alle gemeenteleden borgen.  

 

 

Kerkdiensten vanaf zondag 6 maart 2022 

De kerkdiensten tellen ca. 150 gemeenteleden en staf. 

De navolgende regels gelden: 

• Vrije inloop 

• Kom niet als u twijfelt over uw gezondheid. 

• Mondkapje niet verplicht. 

• De 1,50 m. afstand is vervallen op het gedeelte links na (bij het orgel). Mensen die zich 
nog niet veilig voelen op korte afstand van de ander kunnen daar plaatsnemen. 

• Groet Predikant met hand op hart. 

• Geen handen schudden. 

• De gemeente zingt alle liederen. 

• Er is gesproken en/of gezongen acclamatie. 

• Lectoren lezen de schriftlezing 

• Kamerkoor en cantorij mogen weer zingen. 

• De huidige opstelling van de dienst volledig achter de tafel blijft gehandhaafd 

• Er is alleen mogelijkheid tot koffiedrinken buiten (bij goed weer), of binnen in de kerkzaal 
met een uitloop naar de serre (2 uitschenktafels in de kerkzaal). 

 

 

Kringen, lezingen activiteiten jongeren en ouderen 

• Voor alle activiteiten in de kerkzaal, Serre en ruimte in de kelder gelden geen max. 
aantallen meer. Wel dient er rekening gehouden te worden dat er voldoende afstand 
gehouden kan worden van elkaar en dat de ruimtes goed geventileerd worden. 

• De keuken kan weer in gebruik worden genomen voor dranken en maaltijden. 

• Als richting voor aantal mensen met een leeftijd vanaf 13 jaar geldt: 
o Kerkzaal ca. 150 + staf 
o Serre ca. 25 
o Kelder ca. 20 

 

Uitvaarten in Centrumkerk 

Uitvaartdiensten zijn mogelijk met ca. 150 mensen en staf en de navolgende regels: 

• Kom niet als u twijfelt over uw gezondheid. 

• De 1,50 m. afstand is vervallen op het gedeelte links na (bij het orgel). Mensen die zich 
nog niet veilig voelen op korte afstand van de ander kunnen daar plaatsnemen. 

• Mondkapje niet verplicht. 
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• Er is alleen mogelijkheid tot koffiedrinken buiten (bij goed weer), of binnen in de kerkzaal 
met een uitloop naar de serre (uitschenktafels en catering in de kerkzaal). 

• De gemeente zingt alle liederen. 

• Er is gesproken en/of gezongen acclamatie. 

• Afscheid van overledene vooraf in Serre is mogelijk, aandacht dat mensen daarna direct 
doorgaan naar zitplaats in kerk. 

• Condoleren is mogelijk in kerkzaal. 

• Geen handen schudden. 

• Als richting voor aantal mensen met een leeftijd vanaf 13 jaar geldt: 
o Kerkzaal ca. 150 + staf 
o Serre ca. 25 

 

Verhuur 

Het gebruik van kerkzaal en andere ruimtes door leerlingen van de Julianaschool en voor 

overige verhuur gelden zelfde regels als voor gebruik door eigen gemeente. 

• Keuken kan worden gebruikt voor drank en maaltijden, indien met huurder 
overeengekomen. 

• Als richting voor aantal mensen met een leeftijd vanaf 13 jaar geldt: 
o Kerkzaal ca. 150 + staf 
o Serre ca. 25 
o Kelder ca. 20 

 

 

 

 

 

Nieuwe corona richtlijnen kunnen reden zijn dat genoemde regels moeten worden aangepast.  


