Registreren bij Kerktijd

‘Kerktijd.nl’ is een digitaal systeem dat werkt met wachtlijsten. Het is een systeem dat ervoor zorgt dat
het aantal bezoekers van een kerkdienst niet de grens overschrijdt om een kerkdienst corona-veilig te
houden en de beschikbare plaatsen zo eerlijk mogelijk verdeelt. Als u zich registreert voor Kerktijd.nl dan
maakt u deel uit van een systeem waarin deze wachtlijsten beheerd worden. Van dit systeem ontvangt u
dan een uitnodiging als u aan de beurt bent.
Registreren voor Kerktijd betekent dus niet dat u vanaf dat moment zomaar naar een Dominicusdienst
kan gaan.
U krijgt van Kerktijd een uitnodiging wanneer u aan de beurt bent. Als u die uitnodiging binnen 48 uur
accepteert staat u op de lijst van genodigden. Bij de ingang van de Dominicuskerk wordt gecheckt of de
mensen die aan de dienst willen deelnemen zich bij Kerktijd hebben aangemeld.
De registratie-procedure en werking van ‘Kerktijd’ worden hieronder verder uitgelegd.

Heeft u hierna nog vragen dan kunt u contact opnemen met de beheerder, Rienk Theisens
via e-mail: rienk@theisens.nl of tel: 06-53327523

Ga naar de Dominicus & Corona-pagina van de website. Daar vindt u een link naar de aanmeldpagina van
Kerktijd. U kunt ook rechtstreek op deze link klikken.

Vul het aanmeldformulier in. Geef in het vak ‘Naam’ eerst uw achternaam en daarna uw voornaam.
Geef ook uw email-adres op.
Bij het aantal bezoekers geeft u het maximaal aantal mensen op waarmee u naar een dienst wil komen.
Vul tweemaal het wachtwoord in en vink ‘kerkdienst’ en ‘ochtenddienst’ beiden aan. Klik op Aanmelden.
U komt dan op de volgende pagina:

In uw mailbox ontvangt u dan de onderstaande mail. Als u geen mail ontvangt, check dan uw spambox.

Klik op ‘Verifieer E-Mailadres’ of kopieer en plak de URL in uw browser. U komt dan op een
bevestigingspagina:

Op deze pagina kunt u uw gegevens aanpassen.
Kerktijd werkt met een wachtlijst, zodat iedereen die zich aangemeld heeft aan de beurt komt. Indien u
aan de beurt bent ontvangt u aan het begin van de week een uitnodigingsmail:

Kunt u niet, klikt u dan op ‘Ik kom niet’ dan wordt gelijk een volgende wachtende uitgenodigd.

Wilt u de uitnodiging accepteren, klik dan binnen 48 uur op ‘Ik kom wel’ U ontvangt dan een
bevestigingsmail. (Reageert u niet binnen 48 uur dan vervalt de uitnodiging en wordt de volgende
wachtende uitgenodigd, u komt dan weer een volgende keer aan de beurt ):

Komt u met minder personen? Dan kunt u dat ook nog aanpassen (dan wordt gelijk weer iemand anders
uitgenodigd).

U kunt niet met minder dan1 persoon komen, want heeft u zich aangemeld voor de dienst dan kunt u
zich niet meer afmelden via Kerktijd – dat kan slechts door een mailtje naar de beheerder, Rienk
Theisens (wat we wel op prijs stellen want dan kunnen we uw plaats weer vrijgeven).

Heeft u nog vragen of hulp nodig dan kunt u contact opnemen met de beheerder, Rienk Theisens
via e-mail: rienk@theisens.nl of tel: 06-53327523

