Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Wijkgemeente Ambacht-Oost
Wijkraad van kerkrentmeesters
wijkkerkrentmeester@ambachtoost.nl
website: www.ambachtoost.nl
________________________________________________________________________________

Vlaardingen, 20 juni 2020
Beste mensen,
Met ingang van 1 juli mogen we als wijkgemeente weer kerkdiensten in de Bethelkerk
houden. Daar zijn wij erg blij mee. Echter, er mogen niet meer dan 100 personen in de
kerkzaal aanwezig zijn. Dat is jammer, maar wij volgen hierin de opgelegde regels.
Daarom zijn wij genoodzaakt ons aan de volgende afspraken te houden.
1. Als u weer graag een kerkdienst in de kerk wilt meebeleven dan moet u zich eerst
aanmelden. Over het aanmelden leest u hieronder en op de volgende pagina meer.
2. Als u verkouden bent moet u thuis blijven.
3. U komt de kerk binnen via de hoofdingang en u krijgt een zitplaats aangewezen.
4. Wie zonder de leuning te gebruiken naar boven kan lopen wordt gevraagd
boven plaats te nemen.
5. Zorg dat er aan elke kant twee zitplaatsen vrij zijn naast u. Echtparen en gezinsleden
mogen naast elkaar zitten en dan weer twee zitplaatsen vrij houden.
6. Er is geen garderobe, u legt uw jas eventueel op de vrije stoel naast u.
7. Vooralsnog is er GEEN samenzang door de gemeente maar een voorzanger.
8. Er is geen koffiedrinken na de dienst.
9. U maakt alleen in uiterste noodzaak gebruik van een toilet, na gebruik dient de ruimte
ontsmet te worden, dat geeft u aan door het bordje aan de deurklink om te draaien.
Aanmelden
Als u weer graag een kerkdienst in de kerk wilt meebeleven, dan moet u zich aanmelden
via een link die u op de volgende bladzijde aantreft. Na het aanmelden komt uw naam in
de computer op een lijst te staan. Uit deze lijst krijgen, via een automatisch
roulatiesysteem, iedere week op donderdag 100 mensen een uitnodiging om de kerkdienst
voor de komende zondag bij te wonen. Hoe u zich kunt aanmelden leest u hieronder.
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Hieronder leest u stap-voor-stap hoe u zich kunt aanmelden om
uitgenodigd te worden.
Heeft u geen internet dan moet u naar het slot van deze brief te gaan.
De uitnodiging via de mail gaat als volgt: U maakt gebruik van de volgende link:
https://app.kerktijd.nl/member/register/6a1ae9fa-b0fe-4643-98b4-1fdddef323b2

Let op!!! U hoeft zich slechts één keer aan te melden.
U vindt hier een inschrijfformulier waarop u de volgende gegevens moet invullen.
1. Uw voornaam en achternaam.
De volgende gegevens worden gevraagd:

2.1. uw
Uwvoornaam
e-mailadres.
en achternaam ---------------------->
e-mail adres ------------------------------------>
3.2. uw
Het
aantal kerkbezoekers, d.w.z.
het
aantal
watd.w.z.------------------>
u wilt
3. het aantal mensen
kerkbezoekers,
(de mensen die
u wilt aanmelden,
meestal 1 of 2)
aanmelden
(meestal
1 of 2).
4. een wachtwoord

4. (Helaas
Een wachtwoord.
vanwege privacy eisen)

(helaas verplicht i.v.m. privacy eisen)
5. Herhaal het wachtwoord --------------------------->

Aanmeldformulier
Naam
E-mailadres
Aantal kerkbezoekers

Trudie Poot
trudie.poot@kpnmail.nl
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Wachtwoord (minimaal 8
tekens)

●●●●●●●●

Herhaal wachtwoord

●●●●●●●●

5. Herhaal wachtwoord.
NB!

(Wilt u gegevens wijzigen dan heeft u uw
Wilt u gegevens wijzigen dan heeft u uw wachtwoord
wachtwoord
weer nodig. nodig. Bent u uw wachtwoord
vergeten
dan vergeten
een maildan
naar
Bent u uw stuur
wachtwoord
kunt u contact
opnemen met één van de onderstaande personen aan
aanmelden@ambachtoost.nl)
het eind van dit document.

6. Zet een vinkje bij
6. Vink het vakje voor de ochtenddienst aan -------->
ochtenddienst.
7. Om af te sluiten druk met de muis op aanmelden->

Categorieën
Selecteer hieronder de categorieën waarvoor u
zich wilt aanmelden.

Kerkdienst
√

Ochtenddienst

Aanmelden

7. Druk op aanmelden.
Op dat moment ontvangt u een mailtje van Kerktijd.nl (deze kan ook in uw SPAMbox
terecht zijn gekomen) met de vraag om bevestiging.
Vergeet niet op “verifieer e-mailadres” te klikken want anders komt u niet op
onze lijst.
Beste ……… ………,
Klik op de knop om uw e-mailadres te verifiëren
Verifieer e-mailadres
Met vriendelijke groet,
Kerktijd.nl
Als u niet op de knop kunt klikken, kopieer en plak dan de volgende URL in uw
webbrowser
Na uw bevestiging staat uw naam op de lijst bij de beheerders.
https://app/kertijd.nl/ . etc.
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Mocht u op de lijst staan van de 100 mensen die worden uitgenodigd, dan krijgt u op
donderdag de volgende mail.

Beste ……… ………,
U bent uitgenodigd door Bethelkerk voor de kerkdienst.
Datum: 05-07-2020
Tijd: 10:00 uur
Ik kom wel

Ik kom niet

Let op: als u deze uitnodiging wilt accepteren, klik dan op de knop ‘ik kom wel’.
Deze uitnodiging komt automatisch te vervallen als u niet binnen 48 uur hebt
gereageerd.
Met vriendelijke groet,
Bethelkerk

Zoals u kunt lezen hierboven moet u binnen 48 uur reageren omdat anders de uitnodiging
vervalt.

Ik heb geen email
Heeft u geen email maar wilt u toch op de lijst komen om te worden uitgenodigd voor een
kerkdienst dan kunt u bellen met:
•
•

Kees Sterrenburg 06-49628284 of
Trudie Poot 06-38065253

Wij zullen u toevoegen op de lijst. Op het moment dat u aan de beurt bent om een
kerkdienst bij de wonen wordt u telefonisch door één van ons benaderd.

Ter afsluiting
U heeft de nodige informatie tot u moeten nemen. Wij hopen dat het voor u duidelijk is en
dat velen van u zich zullen aanmelden.
Want wat is er mooier dan een zo vol mogelijke kerk.
Ondanks alle beperkingen is het goed om elkaar weer (op gepaste afstand) te kunnen
begroeten en contact te hebben. Samen luisteren naar de verkondiging, de gebeden, de
liederen en het kerkorgel. We hopen velen van u van harte te mogen verwelkomen.
Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via de telefoonnummers die
hierboven vermeld staan. Of stuur een berichtje naar aanmelden@ambachtoost.nl
Met vriendelijke groet,
Kees Sterrenburg
Trudie Poot
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