
Inschrijving kerkdiensten 

Beste Gemeenteleden, 

Vanaf DV 5 juli hopen we kerkdiensten te gaan houden met max.100 personen. De eerste 2 zondagen 

van juli zijn er alleen morgendiensten en daarna (als alles goed verloopt) ochtend- en avonddiensten. 

Om ervoor te zorgen dat er  max. 100 personen aanwezig zijn,  vragen wij u om vooraf op te geven 

welke kerkdiensten u wenst te bezoeken en met hoeveel personen. 

Aan de hand van deze inschrijving wordt u uitgenodigd om een dienst te bezoeken en kunnen we 

borgen dat er max. 100 personen in de kerk aanwezig zijn. Tevens hebben we zo de mogelijkheid om 

iedereen een gelijk aantal diensten te laten bezoeken. 

Alle gemeenteleden worden uitgenodigd, echter de kerkenraad geeft het advies om de richtlijnen 

van het RIVM en de PKN te volgen, waarin wordt geadviseerd dat personen, die behoren tot de 

groep met een verhoogd risico, thuisblijven en daar de dienst meebeleven. 

Het RIVM geeft aan dat de volgende personen tot de groep met een verhoogd risico behoren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inschrijving werkt als volgt: 

• Als uw e-mailadres bij ons bekend is ontvangt u, begin volgende week,  een e-mail met 

daarin een “link” die u kunt aanklikken. De link leidt naar een vragenformulier en enkele 

instructies hoe u het formulier moet invullen. 

• Na het digitaal invullen en insturen van het formulier zullen wij u een ontvangstbevestiging 

sturen en uw gegevens verwerken in een bestand. 

• Vanuit dit bestand worden de gemeenteleden, max. 100 per zondag, geselecteerd. De 

geselecteerden ontvangen op maandag of dinsdag van een bepaalde week een uitnodiging, 

per e-mail, om de komende zondag de dienst(en) te bezoeken. 

• Als alle gemeenteleden, die zich hebben ingeschreven, een dienst hebben kunnen bijwonen, 

worden zij uitgenodigd om een tweede dienst te bezoeken etc. 

Gemeenteleden waarvan bij ons geen e-mail adres bekend is kunnen zich (incl. gezin) registreren via 

de link op de website www.kerkaandelek.nl of via Facebook. Deze link is vanaf woensdagavond 17 

juni beschikbaar. 

 



Gemeenteleden die geen internet tot hun beschikking hebben kunnen telefonisch contact opnemen 

met de scriba: 

W. (Willem) Vat 

Oosterstraat 24 

2931 AT  Krimpen aan de Lek 

Tel. 0180-52 35 16 

NB We rekenen op ieders medewerking bij deze vorm van inschrijving en hopen u vanaf DV 5 juli 

regelmatig in de diensten te mogen begroeten. 

We vragen wellicht ten overvloede uw begrip voor het feit dat in de huidige situatie kerkbezoek 

alleen mogelijk is m.b.v. deze inschrijving en dat u zonder inschrijving en uitnodiging de diensten niet 

kunt bijwonen. 

Om toch een kerk met “open deuren” te kunnen zijn, worden voor gasten een 5-tal plaatsen per 

dienst gereserveerd. 


