
Aanmeldprocedure bij kerkdiensten vanaf 11 oktober 2020 

 

Vanwege de recente RIVM-maatregelen zijn we beperkt in het aantal kerkgangers, dat we mogen 

ontvangen in onze kerk. Op dit moment kunnen 30 personen (exclusief medewerkers) de diensten 

bijwonen. 

Daarom heeft de kerkenraad besloten dat kerkgangers zich (voorlopig) bij álle kerkdiensten moeten 

aanmelden. Wij willen niemand teleurstellen. Als u aanwezig wilt zijn, vragen wij u dríngend om u 

écht aan te melden. Uiteraard kunt u altijd de kerkdienst altijd online volgen. 

Hoe kunt u zich aanmelden? 

Iederéén kan zich aanmelden tót de vrijdag vooraf 17.00 uur! 

Bij voorkeur via het emailadres kerkinwirdum@gmail.com  

en eventueel via whatsapp, sms of telefoon op 06-20089787 (Elizabeth Mozes). 

Wat moet u doorgeven? 

- Naam + aantal personen 

- Telefoonnummer 

- Emailadres  

Wat kunt u verwachten? 

Na aanmelding ontvangt u altijd een bericht in uw mailbox. Tot nu toe hebben we nog niemand 

teleurgesteld. Maar is het maximale aantal bereikt, dan krijgt u ook daar bericht over. 

LET OP! 

*Woensdagavond 4 november Dankdag: 

Iedereen kan zich aanmelden tót dinsdag 3 november 17.00 uur! 

Bij voorkeur via het emailadres kerkinwirdum@gmail.com  of via whatsapp, sms of telefoon op 

telefoonnummer 06-20089787 (Elizabeth Mozes) 

*Voor zondag 1 november (Gedenkzondag) en zondag 15 november (Doop en Belijdenis) krijgen 

nabestaanden (1 nov) en familie (15 nov) voorrang op andere kerkgangers. Hierdoor kunnen we 

minder aanmeldingen honoreren. Dus geef op tijd uw aanmelding door. 

Wij hopen, dat u zich niet laat ontmoedigen door deze aanmeldprocedure. Denk niet: “Dan kan een 

ander beter maar gaan en blijf ik thuis”. Wij zien graag zoveel mogelijk gemeenteleden en gasten in 

onze kerk. We hebben de afgelopen tijd al veel mensen moeten missen. 

De afgelopen periode (i.v.m. corona) moesten we al aan zoveel dingen wennen, ook deze 

aanmeldprocedure zal gaan wennen. Iedereen blijft van HARTE WELKOM! 

 

Met hartelijke groet, 

De Kerkenraad 
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