Handleiding aanmelden voor kerkdiensten voor de Joriskerk Venlo
Op 6 september willen we als gemeente weer fysiek samen gaan komen in de Joriskerk om samen de
kerkdienst te vieren. Omdat de gemeente groter is dan er maximaal volgens de huidige regels in het
gebouw mogen, maken we gebruik van een aanmeldsysteem.
Deze handleiding gaat over het aanmeldsysteem dat PG Venlo gaat gebruiken. Het aanmeldsysteem,
kerktijd.nl, is speciaal ontwikkeld voor kerken. Dit systeem geeft iedereen een gelijke kans om aan de
kerkdienst deel te nemen.
Doorloopt u de verschillende stappen in de juiste volgorde. Mocht het uiteindelijk niet lukken,
schroom dan niet om iemand van de kerkenraad te hulp te vragen.
Het kan zijn dat u niet voor elke zondag een uitnodiging krijgt. Het systeem is zodanig ontworpen dat
bijgehouden wordt wie al is geweest en wie nog niet is geweest. Afhankelijk van het aantal
afmeldingen kunnen gedurende de week nog nieuwe uitnodigingen worden verstuurd.

Stap 1: Eerste keer aanmelden
Deze stap hoeft u maar één keer uit te voeren.
1. Klik op onderstaande link (ga dus NIET direct naar kerktijd.nl, dan komt u niet bij de
Joriskerk):
https://app.kerktijd.nl/member/register/bbaf60aa-b366-47ce-a622-6eeb49b63e42
2. U komt op onderstaande website terecht om een formulier in te vullen. Met dit formulier
geeft u aan dat u uitgenodigd wilt worden voor de kerkdienst, en dus van plan bent om op
een zondag fysiek aanwezig te zijn bij de kerkdienst.
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Naam: deze naam komt straks op de aanwezigheidslijst te staan bij de ingang van de
kerk. Deze naam wordt ook gebruikt als aanspreekvorm in de (automatische) emails.
 Emailadres: dit adres wordt gebruikt om de uitnodigingen te versturen. Dit
emailadres moet dus werken en regelmatig gelezen worden.
 Aantal bezoekers: geef hier het aantal bezoekers in waarmee u naar de kerk wilt
komen. Een echtpaar vult hier dus 2 in. Een gezin met bv 3 kinderen, vult hier 5 in.
 Wachtwoord: u mag hier een eigen wachtwoord bedenken. U maakt eigenlijk een
account waar u later uw voorkeuren nog kunt wijzigen. Hiervoor is een wachtwoord
nodig. (bewaar dit wachtwoord dus ook om later nog te kunnen inloggen)
 Categorieën: hier geeft u aan waar u uitnodigingen voor wilt krijgen. De kerkdienst
moet u aanvinken. Voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van de crèche en
kindernevendienst, deze categorieën ook graag aanvinken.
3. Klik op “aanmelden”.
U krijgt het volgende scherm te zien:

4. Volg de instructies om uw emailadres te verifiëren: ga naar uw eigen email (kijk eventueel in
de spam-folder/junk mail). De email die u daar moet vinden, ziet er ongeveer zo uit:
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5. Klik op de blauwe knop: verifieer emailadres. Of kopieer de link in uw webbrowser.
U komt dan automatisch in het volgende scherm, waar u uw gegevens kunt inzien en
eventueel veranderen.

6. U bent nu klaar om uitnodigingen te krijgen voor kerkdiensten. Rechtsboven kunt u
uitloggen. Klik op het pijltje naast uw naam en dan komt de functie uitloggen tevoorschijn.

Extra: Gegevens wijzigen
Mocht u uw gegevens willen wijzigen of verwijderen, dan kan dat op elk moment.
1. U gaat naar de website van kerktijd:
www.kerktijd.nl
2. U komt op de volgende website:
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3. U klikt rechtsboven op “inloggen”. U komt dan in volgend scherm:

4. Hier vult u uw emailadres in en uw eigen gekozen wachtwoord en klikt op “login”.
5. U bent weer terug in het scherm met uw gegevens waar u ze kunt wijzigen of verwijderen.
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Stap 2: Uitnodigingen voor de zondagse kerkdienst
De gemeente is groter dan momenteel in het kerkgebouw past volgens de RIVM-maatregelen. Om
iedereen een eerlijke kans te geven de kerkdienst bij te wonen, worden er uitnodigingen verstuurd.
Er worden zoveel uitnodigingen gestuurd als er mensen in het gebouw mogen. Deze uitnodigingen
worden tussen zondagavond en de vrijdag voor de volgende zondag verstuurd. Dit is geen vaste dag,
omdat het systeem uitnodigingen blijft versturen totdat het maximale aantal bezoekers is bereikt.
1. Elke week worden er nieuwe uitnodigingen gestuurd voor de komende zondag. Deze
uitnodigingen komen via uw aangegeven emailadres.
De email die u krijgt ziet er ongeveer zo uit (de tekst zal nog afwijken).

Datum en tijdstip van de kerkdienst

Evt. informatie over de kerkdienst

Hier staat de termijn waarbinnen
gereageerd moet worden (24 of 48 uur).

2. Laat via de knop “ik kom wel” of “ik kom niet” weten of u op de uitnodiging ingaat.
LET OP: als u dit niet doet binnen de aangegeven termijn, vervalt de uitnodiging. U kan dan
de komende zondag NIET naar de kerk komen. Het systeem heeft dan namelijk al andere
mensen uitgenodigd en het kan zijn dat het maximaal aantal bezoekers inmiddels bereikt
is.
3. Met het klikken op de juiste knop, komt u in het volgende scherm, waar uw reactie nogmaals
staat.
Afwijzen van de uitnodiging:
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Ingaan op de uitnodiging:

4. Als u op de uitnodiging ingegaan bent, kunt u nog het aantal personen waarmee u naar de
kerk wilt komen naar beneden aanpassen. Hier worden de aantallen gebruikt die u bij uw
eerste aanmelding opgegeven hebt.
Voor elke vrijgekomen plaats kan namelijk een nieuw gemeentelid uitgenodigd worden.
U krijgt ook nog een bevestigingsmail dat u werkelijk bent aangemeld.
5. Iedereen die op de uitnodiging is ingegaan, komt op de aanwezigheidslijst te staan die op
zondagmorgen gebruikt wordt.
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Vragen en handige tips:
1. Wij zijn één gezin, maar hebben verschillende emailadressen. Moeten we ons nu allemaal
apart aanmelden, of moet het als gezin?
 Als u als compleet gezin/echtpaar samen naar de kerk wilt gaan, zal u zich moeten
aanmelden met één emailadres. Als u zich aanmeldt met verschillende
emailadressen, zou het kunnen dat de ene persoon wel een uitnodiging ontvangt voor
de zondag, terwijl het andere lid van het gezin deze uitnodiging niet ontvangt.
Wanneer u dan als gezin naar de dienst komt, wordt diegene zonder uitnodiging
helaas niet toegelaten tot de dienst.
2. Ik heb geen email ontvangen deze week, hoe kan dat?
 Als de email met de uitnodiging niet in uw spam-folder zit (check dit goed!), bent u
waarschijnlijk deze week niet uitgenodigd voor de kerkdienst. Het systeem heeft dan
andere gemeenteleden uitgenodigd. Één van de volgende keren zal u wel weer een
uitnodiging krijgen.
3. Ik heb nog geen email ontvangen, terwijl andere gemeenteleden deze al wel hebben.
 Het systeem heeft dan andere gemeenteleden uitgenodigd om naar de kerkdienst te
komen. U staat dan deze week wat verder op de lijst. Afhankelijk van het aantal
afmeldingen op de eerste uitnodigingsronde, kunt u alsnog uitgenodigd worden.
4. Ik heb een taak in de dienst (ambtsdrager, koster, plaatsaanwijzer, lector e.d.), word ik ook
uitgenodigd/moet ik ook op de uitnodiging ingaan?
 Als u een uitnodiging hebt gekregen, terwijl u ook een taak in de dienst heeft, moet u
ook op de uitnodiging ingaan. U telt namelijk ook mee met het aantal personen wat
in het gebouw aanwezig mag zijn.
We streven ernaar om iedereen die een taak heeft in de dienst al handmatig aan te
melden voor de komende dienst. Als u geruild hebt in het rooster, geef het dan tijdig
door, zodat niet de verkeerde mensen aangemeld/niet uitgenodigd worden.
5. Waarom moet ik ook aangeven of mijn kinderen evt. richting crèche/kindernevendienst
gaan?
 Vanuit de kindernevendienst en de crèche is aangegeven dat ze graag willen weten of
er iemand voor die zondag voor deze taak aanwezig moet zijn. Als u dit aangegeven
hebt op het formulier, zult u voor een zondag drie verschillende uitnodiging krijgen
(kerkdienst, crèche en kindernevendienst). Het verzoek is dus om ook op deze
uitnodigingen (maximaal drie) in te gaan, zodat de crèche- en
kindernevendienstleiding ook weet waar ze aan toe is.
6. Ik wil met meer mensen komen dan dat ik aangegeven heb bij het oorspronkelijke formulier.
Kan dat?
 Met meer mensen komen dan aangegeven is niet mogelijk, omdat we dan over het
maximale aantal bezoekers gaan.
7. Ik was te laat met reageren op de uitnodiging, kan ik dan toch zondag komen?
 Het kan zijn dat na de termijn de uitnodiging is vergeven aan iemand anders. Om dan
toch op zondag te komen, heeft het risico dat u niet toegelaten kan worden tot de
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kerkdienst wanneer het maximum aantal kerkgangers is bereikt.
8. Ik heb per ongeluk de uitnodiging afgewezen. Kan ik deze nog wijzigen?
 Helaas is wijzigen na een afwijzing niet meer mogelijk. De uitnodiging is dan al
automatisch naar een ander gemeentelid gegaan.
9. Ik heb de uitnodiging aangenomen, maar kan toch niet komen. Hoe kan ik deze wijzigen?
 Het zelfstandig wijzigen van de uitnodiging is helaas niet mogelijk binnen dit
programma. Afmeldingen kunnen doorgegeven worden aan de beheerder:
aanmeldenjoriskerk@gmail.com. Wanneer de afmelding vóór vrijdag binnen is,
kunnen er nog andere gemeenteleden uitgenodigd worden. Omdat daarna de
definitieve deelnemerslijst gemaakt moet worden, kunnen late afmeldingen niet
meer omgezet worden in nieuwe uitnodigingen.
10. Ik heb een vraag over hoe het verder op de zondag zelf gaat.
 De verschillende regels en de gang van zaken rondom de dienst zelf, zijn beschreven
in het Corona-protocol. Dit protocol is te vinden op de website van de Joriskerk.
11. Mijn vraag over het aanmelden staat hier niet bij.
 Wanneer het over het aanmeldprogramma gaat, kunt u contact opnemen met de
beheerder via email: aanmeldenjoriskerk@gmail.com. Vragen en opmerkingen over
de verschillende regelingen, kunnen gesteld worden aan de kerkenraad of aan het
college van kerkrentmeesters.
12. Er staan spelfouten in de emails die ik krijg.
 Deze spelfouten zijn ons ook opgevallen. Wij kunnen echter de tekst van de emails
niet veranderen. Alle emails worden automatisch door het programma aangemaakt
en verstuurd. Om hierin iets te veranderen, zullen de bouwers van het programma
zelf dit moeten veranderen.

