
  
  
  
 

Vervolg communicatie inrichting en uitzending kerkdiensten 

Zoals u bent geïnformeerd, wordt vanaf Deo Volente zondag 5 juli a.s. het aantal aanwezige 
gemeenteleden in de 2e en 4e eredienst verhoogd; rekening houdend met de door het RIVM gestelde 
voorwaarden en door de overheid gestelde maxima.  

Wij informeren u nu over de wijze van digitale inschrijving voor uw aanwezigheid bij de kerkdiensten. 
Er is gekozen voor het online registratie- en reserveringssysteem: "kerktijd.nl". Dit systeem is 
ontwikkeld voor kerkelijke gemeenten en voldoet het meest aan de door de Algemene Kerkenraad 
gestelde vereisten; waaronder de mogelijkheid voor een keuze van de wijk en/of de ochtend- of 
avonddienst. “Kerktijd.nl” is een eerlijk en roulerend uitnodigingssysteem waarin iedereen evenveel 
kans heeft om een kerkdienst te bezoeken. Het systeem houdt zelf bij wie het langst geen kerkdienst 
heeft bezocht en daarom als eerste een uitnodigingsmail krijgt. 

Om het één en ander in goede banen te leiden zijn de volgende zaken van belang: 

- Aanmelding (keuze wijk, dienst, aantal personen, etc.) voor deelname aan een kerkdienst kan 
via de inlog die in deze notitie staat. Dit is maar 1 keer nodig. Indien u een kerkdienst bij wilt 
wonen en geen internetfaciliteit heeft, mag u zich melden bij uw wijkouderling. U wordt dan 
ingepland en hiervan telefonisch op de hoogte gesteld.  

- U mag u uitsluitend met één e-mailadres per huishouden aanmelden. Het is aan te bevelen 
het benodigde wachtwoord te onthouden.  

- Uit de geregistreerde personen/gezinnen bepaalt het systeem wie uitgenodigd wordt voor 
een kerkdienst. Dit gebeurt op basis van de aangegeven wensen en op volgorde. De 
uitnodiging wordt begin van de week verstuurd voor de diensten van de daarop volgende 
zondag. Het onderling ruilen van aanwezigheid is niet toegestaan. Van overheidswege is 
verplicht gesteld dat alleen geregistreerde personen toegang mogen krijgen.  

- Alle gezinsleden die u aanmeldt, dienen bij u plaats te nemen in de kerkzaal. Wij gaan ervan 
uit dat u ook met alle gezinsleden komt die u aanmeldt, om zo niet onnodig lege plekken te 
creëren. Indien één van uw kinderen een relatie heeft, mag die persoon ook tegelijk met u 
worden aangemeld en neemt deze persoon ook bij u in de kerkzaal plaats.  

- Gemeenteleden met een vitaal beroep hoeven niet langer dan andere gemeenteleden te 
wachten op het bezoeken van een kerkdienst. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij een 
kerkdienst waarvoor u wordt uitgenodigd, wordt u door het systeem automatisch 
uitgenodigd voor een volgende kerkdienst.  

- Als u een uitnodiging per e-mail ontvangt om een dienst te bezoeken, dient u deze zo 
spoedig mogelijk te bevestigen. Indien u namelijk onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, is er 
vanuit het systeem nog de gelegenheid andere gemeenteleden uit te nodigen. U wordt bij 
annulering automatisch door het systeem uitgenodigd voor een volgende kerkdienst.  

- In deze notitie en op de website van onze kerk staan de RIVM-uitgangspunten; evenals de 
uitgangspunten die door de Commissie van Kerkrentmeesters zijn opgesteld. Deze dient u 
zorgvuldig door te nemen voordat u de kerkdienst bezoekt.  

- Indien u na digitale uitnodiging een kerkdienst bezoekt, bent u verplicht alle instructies van 
de begeleiders op te volgen. 

- Contactadres voor dit registratiesysteem is: kerktijd@hervormdwoudenberg.nl 



  
  
  
 

1. Handleiding voor het gebruik van “kerktijd.nl”:  

Onderstaand de QR-code en weblink voor aanmelding in het reserveringssysteem:  
 

 

https://app.kerktijd.nl/member/register/c52341c6-b462-4938-b37b-276f103e33ef 

 

Aanmeldformulier:  

 

In het aanmeldformulier geven gemeenteleden hun gegevens en voorkeuren door: 

• Naam: uw naam met postcode (4 cijfers, 2 letters, spatie, huisnummer) 
• E-mailadres: uw e-mailadres 
• Aantal kerkbezoekers: het aantal bezoekers met wie u de diensten bezoekt 
• Wachtwoord: u kiest uw eigen wachtwoord 
• Categorieën: u kunt zich hier voor de kerkdiensten aanmelden 



  
  
  
 

Na uw aanmelding krijgt u een e-mail met het verzoek om het e-mailadres te verifiëren. Uw 
aanmelding is pas definitief nadat het e-mailadres is geverifieerd. Dit is om spam en ongewenste 
aanmeldingen te voorkomen. 
 

 

Nadat u in de e-mail op de knop ‘Verifieer e-mailadres’ heeft geklikt, verschijnt het inlogscherm voor 
“kerktijd.nl.  

NB: Inloggen kan ook via de algemene link van “kerktijd.nl”: https://app.kerktijd.nl/login 

 

Hier is het ook mogelijk het wachtwoord te herstellen. 

U kunt inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord; om indien gewenst de eigen gegevens 
en voorkeuren te wijzigen. U kunt zich bijvoorbeeld tijdelijk afmelden i.v.m. vakantie door de 
categorieën uit te vinken en deze na de vakantie weer aan te vinken. Ook kunt u hier het aantal 
gezinsleden, die de kerkdiensten willen bezoeken aanpassen. 

 

            



  
  
  
 

 

 

2. Uitnodiging dienst:  

Wanneer u wordt uitgenodigd, ontvangt u de onderstaande e-mail:  

 

U kunt met de groene knop ‘Ik kom wel’ de uitnodiging bevestigen. Met de rode knop ‘Ik kom niet’ 
geeft u aan niet bij deze dienst aanwezig t e kunnen zijn. Bij een afmelding zal het roulatiesysteem 
automatisch nieuwe uitnodigingen versturen naar de eerstvolgende gemeenteleden voor de 
vrijgekomen plaatsen. Hierdoor moet u binnen 48 uur reageren; anders komt de uitnodiging 
automatisch te vervallen. Ook dan zullen er nieuwe gemeenteleden worden uitgenodigd. 

Indien er gemeenteleden zonder e-mailadres zijn, dan wordt er een e-mail gestuurd naar de 
beheerders van het reserveringssysteem, zodat deze mensen telefonisch uitgenodigd kunnen 
worden. 

 

3. Uw aanwezigheid bij de kerkdienst: veiligheidsinstructie/ RIVM-voorwaarden 
 

Conform de RIVM-voorwaarden is het belangrijk dat u (en uw gezinsleden die de kerkdienst 
bijwonen) gezond zijn en er geen (lichte) verschijnselen zijn die gerelateerd kunnen worden aan 
COVID-19. Anders dient u zich alsnog af te melden.  

Fietsenstalling:  
Als u op de fiets komt, dan moet u de fietsenstalling in gaan aan de zijde van de Middenstraat. 
Vervolgens loopt u aan de achterzijde van Eben Haëzer langs naar de Schoutstraat richting de kerk. 
Wanneer u na afloop van de dienst uw fiets weer ophaalt, loopt u de route omgekeerd.  



  
  
  
 

Dat wil zeggen: U gaat er aan de kant van de Schoutstraat in en verlaat de fietsenstalling aan de zijde 
van de Middenstraat. Uiteraard geldt ook hier de 1,5 meter afstand.  

Kerk/ kerkzaal:  
Voor de goede orde zijn de volgende zaken van belang: 

• De toegang tot de kerk is alleen mogelijk via de toreningang. Hier worden door vrijwilligers 
aan u, conform het RIVM-protocol, enkele vragen met betrekking tot uw gezondheid gesteld. 

• Onder de toren is desinfecterende gel beschikbaar waarmee u uw handen dient te reinigen. 
• Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe. Jassen, paraplu’s, etc. moeten dan 

ook worden meegenomen de kerk in en kunnen op de bank voor uw zitplaats worden 
neergelegd. 

• In de kerkzaal is geen vrije zitplaatskeuze. U wacht bij de ingang van de kerk tot u naar uw 
zitplaats wordt begeleid. De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld; om loop- en 
passeerbewegingen zo veel mogelijk te beperken. 

• De zitplaatsen in de beschikbare banken zijn met geel tape aangeduid. Op dit tape is ook de 
onderling in acht te nemen afstand leesbaar. De zitplaatsen die grenzen aan de gangpaden 
mogen niet worden bezet. 

• In de bank houdt u minimaal 1,5 meter afstand tot andere (niet tot uw huishouden 
behorende) gemeenteleden. 

• Tijdens de diensten, waarbij gemeenteleden aanwezig zijn, wordt er vooralsnog volgens de 
richtlijnen van het RIVM en de PKN niet door de (volledige) gemeente gezongen. 
De zangmomenten zullen op een alternatieve wijze worden ingevuld, waarbij bijvoorbeeld 
enkele gemeenteleden (op de voorste rij) zingen of voorzangers aanwezig zijn.  

• Toiletbezoek tijdens de dienst wordt ontraden en is alleen in uiterste nood toegestaan. 
• Na de dienst.  

Zodra het orgel begint met spelen kunnen de bezoekers de kerk als volgt verlaten: 
 

De gemeenteleden in de noord- en zuidbeuk de kerk verlaten via de deuren die direct 
grenzen aan deze beuken. Als eerste de bank die zich het dichtst bij de deur bevindt. 

De gemeenteleden in het middenschip en de kleine bankjes verlaten de kerk via de 
torenuitgang, waarbij als eerste de gemeenteleden op de achterste bank de kerk 
verlaten en daarna bank voor bank. 

Houd u bij het verlaten van de kerk 1,5 meter afstand van hen die niet tot uw 
huishouden behoren. 

 

Alle overige zaken zoals vermeld in de communicatie van 5 juni jl.: ‘Voorlopig beleid inrichting en 
uitzending kerkdiensten’, blijven van kracht. Indien er wijzigingen hierop komen, zullen deze kenbaar 
worden gemaakt. Wij begrijpen dat er in deze notitie veel informatie tot u komt. We zijn echter 
genoodzaakt conform de richtlijnen van het RIVM én voor de goede orde van de erediensten, u 
hierover uitgebreid te informeren.  

Wij rekenen op uw begrip en medewerking en wensen u ondanks alle beperkende maatregelen 
gezegende kerkdiensten toe.  

 


