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Beste Gemeente, 

 

Sinds 1 juli mogen er weer fysiek diensten bijgewoond worden. Uiteraard is daarmee de situatie nog 

niet als vanouds. In verband met de geldende maatregelen mogen we namelijk slechts een beperkt 

aantal bezoekers per dienst toelaten. Het aantal bezoekers per kerkdienst hebben we tot op heden 

gereguleerd op basis van de bestaande wijkindeling, waarbij er iedere kerkdienst één van de wijken 

welkom is in het kerkgebouw (en waarbij er dus iedere zondag één wijk niet aan de beurt komt).  

 

Het aantal leden per wijk komt echter niet overeen met het aantal beschikbare zitplaatsen. Dit 

resulteert erin dat er iedere dienst zitplaatsen over zijn, en dat dus niet de volledige capaciteit van het 

kerkgebouw benut wordt. Als kerkvoogdij zien we dan ook kansen om deze lege plaatsen aan te bieden 

aan de mensen uit de wijk die niet aan de beurt is op de desbetreffende zondag. Hiervoor zijn we 

uitgekomen op het reserveringssysteem “kerkbezoekplanner.nl”. Hoe gaat dit in zijn werk?  

 

- Iedere maandag krijgen de leden uit de wijken die de desbetreffende zondag aan de beurt zijn, per 

mail een link toegestuurd die leidt naar kerkbezoekplanner.nl. 

- In kerkbezoekplanner.nl kunt u eenvoudig aangeven of u de dienst waarvoor uw wijk is 

uitgenodigd (ochtend of middag) kunt bijwonen, en met hoeveel mensen u hoopt te komen. Het 

is dus niet de bedoeling dat u zich voor beide diensten inschrijft.  

- Op basis van uw inschrijving weten wij hoeveel plaatsen er ongeveer onbezet zullen blijven. 

- Vervolgens krijgen alle leden uit de wijk die de desbetreffende zondag niet aan de beurt is, op 

woensdag een mail met een link naar kerkbezoekplanner.nl 

- De leden uit de wijk die niet aan de beurt is, kunnen zich inschrijven op de plaatsen die overblijven.  

Deze wijk mag zich wel inschrijven voor beide diensten. Het systeem maakt dan vervolgens 

automatisch een eerlijke selectie van de leden die ook daadwerkelijk uitgenodigd zullen worden, 

en voor welke van de twee diensten. Er geldt dus geen “wie het eerst komt, eerst maalt” principe.  

- Op vrijdag ontvangt u een bevestiging of u al dan niet geselecteerd bent om de dienst te mogen 

bijwonen. Niet het inschrijven zelf, maar deze bevestigingsmail is de uiteindelijke bevestiging of u 

wel of niet kunt komen. 

- Let op: de uitnodigings- en bevestigingsmails kunnen in de spambox terecht komen!  

 

Kortom: de wijken blijven op dezelfde manier uitgenodigd worden als nu het geval is. De volgorde blijft 

ook gelijk. Het enige wat er verandert, is dat u op basis van de mail tot woensdag moet aangeven of u 

ook daadwerkelijk komt naar de dienst waar uw wijk voor uitgenodigd is, en met hoeveel mensen. 

Daardoor krijgen de leden uit de wijk die niet aan de beurt komt op de desbetreffende zondag, de 

mogelijkheid om zich na woensdag in te schrijven voor de onbezette stoelen. Wij hopen dat iedereen 

daarmee (bijna) iedere zondag minimaal één keer naar de kerk kan, en dat u zo nu en dan tegelijk met 

de leden uit de andere wijken een dienst kunt bijwonen. Het doel is om hiermee te starten in de 

aanloop van de diensten op 6 september.  Vragen en/of opmerkingen hierover kunnen gemaild 

worden naar kerkbezoekplanner@hhggoes.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Uw Kerkvoogdij 
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