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Live kerkdiensten 
Hoewel de digitale kerkdiensten een mooi alternatief zijn worden de samenkomsten gemist. Daarom 
gaan we met ingang van zondag 29 november a.s. weer live kerkdiensten organiseren, ondanks dat 
dit momenteel beperkt is tot maximaal 30 deelnemers. 

Het organiseren van een kerkdienst waar maar een klein deel van de gemeenteleden aanwezig mag 
zijn, is een uitdaging. Bij een alfabetische indeling van de gemeenteleden die bij toerbeurt 
uitgenodigd worden voor een samenkomst blijft het onzeker hoeveel leden er daadwerkelijk komen. 
En een reserveringssysteem is heel bewerkelijk, zeker als je wilt bereiken dat iedereen bij toerbeurt 
een kerkdienst kan bezoeken. 

Daarom stappen wij over op een zgn. uitnodigingssysteem. Een systeem dat al door vele kerken in 
Nederland wordt gebruikt en zich inmiddels bewezen heeft. Hierin dient u zich eenmalig aan te 
melden via https://app.kerktijd.nl/member/register/04d0aec2-7d88-4a4b-8d1d-7cb6acfbd30c en 
een aanmeldingsformulier in te vullen (zie figuur 1). U vermeldt hier uw naam, e-mailadres en het 
aantal personen waarmee u doorgaans de kerkdienst bezoekt. Tot slot geeft u aan welke soorten 
samenkomsten (bijvoorbeeld ochtend- of avonddiensten) u wilt bezoeken (meerdere opties zijn 
mogelijk). Nadat u op de knop "aanmelden" hebt geklikt ontvangt u een verificatiemail (zie figuur 2). 
U klikt op de blauwe knop ‘Verificatie E-mailadres’. Nu verschijnt het inlogscherm van Kerktijd.nl met 
uw eigen gegevens en voorkeur(en) (zie figuur 3). Dit kunt u sluiten. Nu bent u ingeschreven bij het 
uitnodigsysteem. 

 
Door in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord op https://app.kerktijd.nl/ kunt u, indien 
gewenst, uw eigen gegevens en voorkeuren wijzigen of het account verwijderen. Ook kunt u zich 
bijvoorbeeld tijdelijk afmelden i.v.m. vakantie door de categorieën uit te vinken en deze na de 
vakantie weer aan te vinken. 

De kerkdienst(en) word(t)(en) wekelijks door de beheerder bij kerktijd.nl opgevoerd. Ook wordt dan 
het uitnodigingssysteem gestart. Het systeem selecteert uit alle namen die een voorkeur hebben 
voor deze kerkdienst de personen die het langst geen kerkdienst hebben bijgewoond; dit tot het 
maximaal aantal personen dat is opgegeven voor deze dienst bereikt is. Deze deelnemers ontvangen 
de volgende e-mail (zie figuur 5). 
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De deelnemer kan met de groene knop ‘Ik kom wel’ de uitnodiging bevestigen, of met de rode knop 
‘Ik kom niet’ doorgeven dat hij/zij niet bij deze dienst aanwezig kan zijn. Bij een afmelding verschijnt 
het volgende bericht (zie figuur 6) en zal het roulatiesysteem automatisch nieuwe uitnodigingen 
versturen naar de eerstvolgende deelnemers voor de vrijgekomen plaatsen. Een deelnemer moet 
binnen 48 uur reageren, anders komt de uitnodiging automatisch te vervallen. Ook dan zullen er 
nieuwe deelnemers worden uitgenodigd. 
Bij het accepteren van de uitnodiging krijgt de deelnemer het volgende scherm te zien (zie figuur 7), 
waarin het aantal bezoekers gewijzigd kan worden. Het aantal bezoekers kan alleen naar beneden 
worden aangepast. De deelnemer ontvangt ook een e-mail met de bevestiging van de aanmelding 
(zie figuur 8). In deze e-mail staat ook een link om het aantal personen te wijzigen. 

 
Ook voor leden die geen e-mailadres hebben en geen mogelijkheid hebben om anderen te vragen 
hen te helpen, bestaat de mogelijkheid in dit uitnodigingssysteem mee te draaien. Hiervoor kunnen 
zij telefonisch contact opnemen met de scriba. 

Het spreekt voor zich dat, hoe sneller u reageert op de uitnodiging door of de uitnodiging af te wijzen 
of bij acceptatie het aantal deelnemers naar beneden toe bij te stellen, des te meer gelegenheid het 
systeem heeft om een andere kandidaat uit te nodigen. Op deze manier bereiken we dat de kerk zo 
vol zit als mogelijk is. 

Aanvullende informatie is te vinden op de www.kerktijd.nl. Hier kunt u ook de ‘veel gestelde’ vragen 
raadplegen. 

De kerkenraad 


