Online aanmelden kerkdiensten.
Dankbaar zijn we dat we inmiddels alweer 2 zondagen met een wat uitgebreidere groep
gemeenteleden mogen samenkomen. Zoals u wellicht gemerkt hebt, zijn we voorzichtig op zoek
naar de maximumcapaciteit van onze kerkgebouwen. U zult begrijpen dat we dit stap voor stap
doen.
We hebben gemerkt dat zowel het aanmaken van een account alsmede het reserveren van
zitplaatsen door velen goed is gelukt.
Voor de duidelijkheid willen we nog een keer de belangrijkste punten met u delen m.b.t. de online
reserveringen zodat het voor iedereen helder is:
1. Kerkdiensten in de Kinderdijk zijn in principe bedoeld voor de mensen die in Kinderdijk of
aan de Lekdijk wonen. Indien er een dienst is in de Kinderdijk mogen deze gemeenteleden
een plaats reserveren aangezien er niet elke zondag een dienst is.
2. De overige gemeenteleden kunnen een dienst in de Rehoboth reserveren. Daarbij vragen wij
u om vooralsnog maximaal 1 dienst per 2 weken te reserveren zodat iedereen aan de beurt
kan komen.
3. U kunt steeds vanaf woensdag, voor de diensten van de daaropvolgende zondag, een plaats
reserveren.
4. 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 de
Rehoboth is dat fam. J.A. de Groot: 0184-682101 en voor Kinderdijk is dat fam. J. Stam: 0786914332. Schroom niet om daarvan gebruik te maken.
5. Bent u onverhoopt toch niet in de gelegenheid om de kerkdienst te bezoeken waarvoor u
gereserveerd had, verwijder dan ook de reservering zodat anderen in uw plaats kunnen
reserveren.
6. Ziet u vanaf zaterdagmorgen dat er nog plaats is in één van de kerkgebouwen schroom dan
niet om extra te reserveren zodat alle beschikbare plaatsen bezet zijn. Daarbij zijn zowel
Kinderdijk als Rehoboth beschikbaar voor alle gemeenteleden. Wij vragen u nadrukkelijk om
wel tot dat moment te wachten om extra te reserveren.
7. Zijn er geen vrije plaatsen meer dan kunt u zich toch aanmelden zodat u op de wachtlijst
komt. Indien er dan plaatsen vrijkomen krijgt u automatisch bericht om alsnog de dienst bij
te wonen.
Heeft u nog een vraag of opmerking stuur dan een mail naar jadegroot67@gmail.com, bel naar
06-10785375 of neem contact op met één van de onderstaande commissieleden.
Wij wensen u gezegende diensten toe.

Commissie kerkdiensten.
Frans de Jong, Koos Stam, Wijnand Groenendijk, Floor Stout, Jan de Groot.

