Kerkdiensten: vooraf inschrijven verplicht
Bij elke dienst mogen een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Daarom zijn we verplicht om te werken met een
reserveringssysteem. Mocht achteraf blijken dat een van de aanwezigen besmet was met het corona-virus, dan
kunnen we ook met behulp van dit systeem de andere aanwezigen op de hoogte stellen. Hieronder vertellen we u
hoe het inschrijven in z’n werk gaat.
1. Inschrijven via de website (maandag t/m woensdag)
• U schrijft u in via www.adventskerk.info, met de grote knop ‘Inschrijven’.
Dat kan van maandagmorgen tot woensdagmiddag 18.00 uur in de week voorafgaand aan de dienst. We
letten niet op de volgorde van inschrijving, dus het maakt niet uit of u zich snel of pas later inschrijft; als
u het maar doet vóór woensdag 18.00 uur.
• U kunt zich alleen inschrijven voor de eerstvolgende zondag, niet voor latere diensten.
• U vult in: uw naam, postcode, huisnummer, het aantal volwassenen (incl. jongeren 12+), en het aantal
kinderen tot 12 jaar (dat laatste is van belang voor de kindernevendienst).
• Elke inschrijving is gekoppeld aan een adres (uw postcode plus huisnummer). U schrijft dus alleen in wie
op dat adres wonen (plus eventuele logés). Maar het is niet mogelijk om in diezelfde inschrijving ook
buren, vrienden of anderen mee te nemen. Zij moeten zich apart inschrijven (of u doet dat voor hen) op
hun eigen adres.
• Als u uw inschrijving hebt verstuurd, krijgt u een bevestigingsmail.
2. Selectie (donderdag)
• Als er meer mensen zich hebben ingeschreven dan we kunnen toelaten, moet er een selectie gemaakt
worden. Dat gebeurt automatisch, en zo eerlijk mogelijk: wie nog niet eerder een dienst hebben
bijgewoond en/of wie voor een eerdere dienst zijn afgewezen, hebben voorrang. Anders gezegd: die
mensen staan hoger op de ‘wachtlijst’ dan degenen die al wél een dienst hebben bijgewoond.
We kijken daarbij naar de adressen (postcode plus huisnummer), niet naar individuele personen. Als dus
één gezinslid bij een dienst aanwezig is geweest, dan telt dat mee voor álle huisgenoten. Het is dus
verstandig om u als huisgenoten zo veel mogelijk samen in te schrijven. Dit geldt ook als u een taak in
de dienst hebt.
• Bij bijzondere diensten kunnen we bepaalde mensen voorrang geven: denk bijvoorbeeld aan de naaste
familie van de doopouders in een doopdienst. En wie een taak heeft in de dienst – bijvoorbeeld de
koster, ambtsdrager, beameraar – wordt natuurlijk altijd geselecteerd.
3. Uitslag per mail (uiterlijk donderdagavond)
• Uiterlijk donderdagavond krijgt u weer een mail: dan hoort u definitief of u de dienst wel/niet kunt
bijwonen.
• Als u niet bent geselecteerd, krijgt u bij het inschrijven voor een volgende dienst voorrang.
• Als u wel bent geselecteerd, maar op het laatste moment toch niet kunt komen (bijvoorbeeld omdat u
ziek wordt), dan kunt u zich afmelden via de link in deze tweede mail. Het is verstandig om dat te doen,
omdat u anders weer onder aan de ‘wachtlijst’ belandt, zonder dat u in de kerk bent geweest.
4. Voor wie geen internet heeft
• Als u zelf geen internet hebt, kunt u zich telefonisch inschrijven. Daarvoor belt u naar 06-5899 7203.
Bellen kan alleen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de dienst, tussen 15:30 en 17:30 uur.
Op donderdag krijgt u dan telefonisch de uitslag.
• We verzoeken u dringend om alléén van deze mogelijkheid gebruik te maken als u geen internet hebt, of
als het via de website echt niet lukt!

