
 

 

 

 

 

            Nieuwsbrief 24             Garderen, 24 oktober 2020 

 

Beste (doop)leden van onze gemeente, 

 

Afgelopen vrijdagavond hebben wij als kerkenraad opnieuw overleg gehad over de zorgvolle 

ontwikkelingen rondom corona. Het aantal coronabesmettingen vertoont landelijk gezien nog altijd een 

stijgende lijn. Met het oog hierop hebben wij als kerkenraad opnieuw nagedacht over verdergaande 

maatregelen met betrekking tot het maximaal aantal kerkgangers per dienst, het verenigingsleven en het 

bezoekwerk. 

 

In de nieuwsbrief van volgende week hopen wij u hier verder over te informeren. Voor de diensten van a.s. 

zondag blijft de groepsindeling gehandhaafd zoals gecommuniceerd in de kerkbode en in de nieuwsbrief 

van vorige week: 

 

Zondag 25 oktober 

 09.30 uur: ds. D. Zoet (Nehemia 4:1-6)  Groep C, achternamen Klaassen t/m Ploeg 

 19.00 uur: ds. D. Zoet (H.C. Zondag 17)  Groep D, achternamen Pol t/m Zoet 

 

Omdat we naar alle waarschijnlijkheid een langere periode tegemoet zullen gaan waarin het aantal 

kerkgangers gemaximeerd zal zijn en waarbij het maximale aantal ook nog eens van zondag op zondag kan 

verschillen, is besloten om gebruik te gaan maken van het uitnodigingssysteem voor kerkdiensten, 

genaamd Kerktijd.nl. Dit systeem moet ook een belangrijke (administratieve) verlichting geven aan 

degenen die hier op dit moment erg veel tijd aan kwijt zijn. 

 

Uitnodiging kerkdienst via Kerktijd.nl 

Om gebruik te kunnen maken van dit systeem dient elk huishouden zich eenmalig aan te melden. Na 

aanmelding houdt het systeem zelf bij wie het langst geen kerkdienst heeft bezocht en wie daarom als 

eerste een uitnodigingsmail zal krijgen. Als u aan de beurt bent, ontvangt u in de week voorafgaand aan de 

kerkdienst een uitnodiging per e-mail waarin u eenvoudig kunt aangeven of u wel of niet aanwezig hoopt te 

zijn. Als u zich afmeldt, worden automatisch andere mensen uitgenodigd. Als u niet binnen 48 uur reageert 

op de uitnodiging, dan komt de uitnodiging te vervallen en zullen er nieuwe uitnodigingen verstuurd 

worden. Als u niet beschikt over een e-mailadres, dan wordt u ook opgenomen in het systeem, alleen wordt 

u dan telefonisch uitgenodigd. 

 

Aanmelden Kerktijd.nl: 

 Om gebruik te kunnen maken van het systeem vragen wij u om u aan te melden via de link die u 

kunt vinden op de hoofdpagina van onze site www.hhggarderen.nl. 

 Komt u er niet uit, dan kunt u een e-mail sturen naar kerktijd@hhggarderen.nl met daarin uw 

naam, e-mailadres en het maximale aantal bezoekers ouder dan 12 jaar van uw huishouden. U kunt 

ook telefonisch contact opnemen met diaken Wouters via het telefoonnummer 06 - 49 40 52 25. 

 Heeft u geen e-mailadres, dan kunt u zich eenmalig telefonisch opgeven bij diaken Breen (mobiel 

06 - 21 92 24 74, of vaste lijn 0577 - 40 52 00). Om het aantal telefonische uitnodigingen zo klein 

mogelijk te laten zijn, willen wij u dringend vragen om dit alleen te doen als u echt niet beschikt 

over een e-mailadres en er ook niemand anders in uw directe omgeving is, die dit voor u zou 

kunnen regelen. 
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 Mocht u op dit moment met iemand uit een ander huishouden gezamenlijk naar de kerk komen, 

dan kunt u zich samen in 1x aanmelden. Zou u dan beide namen willen vermelden in de 

aanmelding? Voorbeeld: meneer X komt altijd samen met meneer Z. Dan meldt u zich eenmaal als 

volgt aan: Naam: meneer X en meneer Z, Aantal personen: 2. Komt u er niet uit, neemt u dan even 

telefonisch contact op met diaken Wouters. 

 Neem het e-mailadres app@kerktijd.nl op in uw lijst met vertrouwde contactpersonen. Zo 

voorkomt u dat de uitnodigingen in uw spambox terecht kunnen komen. 

 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een instructie hoe u zich kunt aanmelden. 

 

Het is de bedoeling om voor de drie diensten van woensdag 4 november (dankdag) voor het eerst gebruik 

te maken van dit uitnodigingssysteem. Om de uitnodigingen tijdig te kunnen versturen, dient u zich 

uiterlijk vrijdag 30 oktober aan te melden. Wij willen u dringend vragen om dit z.s.m. te doen. 

 

 

Namens uw kerkenraad,     Namens uw kerkvoogdij, 

 

 

Ds. D. Zoet       G. van Lagen 

mailto:app@kerktijd.nl

