Reserveringssysteem
U kunt voor een dienst een plaats reserveren. Voor de Rehoboth kerk gaat dat om de diensten zoals
gebruikelijk om 10.00 en 18.00 uur. Voor de Kinderdijk alleen een dienst om 10.00 uur.
Het reserveren gaat via een online reserveringssysteem waarbij er in de Rehoboth 120 en in de Kinderdijk 45
zitplaatsen worden vrijgegeven. Op basis van deze aantallen is er ook altijd nog ruimte voor een onverwachte
bezoeker die we graag willen verwelkomen. Deze bezoekers zullen ook worden geregistreerd.
Om een zitplaats te reserveren dient u zich aan te melden via het reserveringssysteem. U gaat als volgt te
werk:
1.

Ga naar de website van onze gemeente (hgkm.nl). Daar vindt u aan de linkerkant onder het kopje
Menu / Home de Aanmelding online reservering.

2.

Klik op de link ‘Reserveren kerkdienst Rehoboth’ of ‘Reserveren kerkdienst Kinderdijk’ om u aan te
melden voor een kerkdienst.

3.

U komt vervolgens op de aanmeldpagina van het reserveringssysteem. Heeft u al een gebruiker
aangemaakt vul dan uw e-mail en wachtwoord in. Ga verder bij 7. Als u dit echter voor de eerste keer
doet klikt u op de tekst ’Nieuwe gebruiker aanmaken’

4.

In het daarop volgende scherm dient u de gevraagde gegevens in te vullen zoals e-mail, naam e.d. Na
het invullen klikt u op de knop ‘Registreren’

5.

Na het versturen van deze gegevens ontvangt u een e-mail met een link om de gebruiker te activeren.

6.

Na het klikken op deze link wordt u weer naar de inlogpagina van het reserveringssysteem geleid.
Daar dient u uw e-mail en wachtwoord in te vullen om in te loggen.

7.

Na het bevestigen komt u op de pagina met de agenda. Hier ziet u een korte uitleg hoe u een plaats
kunt reserveren of kunt wijzigen.

U kunt steeds vanaf woensdag een plaats reserveren voor de diensten van de daaropvolgende zondag. Voor
het eerst zal dit zijn vanaf woensdag 1 juli voor de diensten op 5 juli.
Degene die niet in de gelegenheid zijn online te reserveren kunnen zich op maandag of dinsdagavond van
19:00u tot 19:30u telefonisch aanmelden.
Voor de diensten in Rehoboth is dat fam. J.A. de Groot: 0184-682101 en voor Kinderdijk is dat fam. J. Stam:
078-6914332.
Voor wat betreft de diensten in Rehoboth vragen wij u om maximaal 1 dienst per 2 weken te reserveren zodat
iedereen aan de beurt kan komen. Ziet u vanaf zaterdagavond 20.00u dat er nog plaats is, schroom dan niet
om extra te reserveren ook al bent u kort geleden al geweest.
Heeft u een vraag of opmerking stuur dan een mail naar de beheerder jadegroot67@gmail.com of bel naar
0610785375.
Houd u ook de gemeente app in de gaten. Heeft u zich nog niet aangemeld? Dit kan door een app met uw
naam te sturen naar 06-58968279.
We zien ernaar uit u te mogen verwelkomen in onze kerken!
Hartelijke groet van uw kerkenraad

