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Aanmelden als kerkganger voor kerkdiensten t/m eind september 
 
Vanaf begin juli is het weer mogelijk om morgendiensten in de Bethelkerk bij te wonen. Er zijn geen 
beperkingen meer voor het aantal kerkgangers. Wel mogen mensen van verschillende huishoudens 
(nog) niet naast elkaar zitten. De allerkleinsten kunnen dan ook weer naar de crèche.  
Na de zomervakantie is er weer kinderkerk (in de kelder). In de zomervakantie is er een online 
kinderkerk uitzending die ook in de kerk is te zien. 
 
Voor de morgendiensten (aanvang 09:30 uur) in juli en augustus moeten mensen zich opgeven.Deze 
diensten op zondagmorgen blijven we ook online uitzenden! Op zondagavonden zijn er om 19:00 uur 
de live gebedsmomenten (op 19/7 om 19:30 uur). 
Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen (bijvoorbeeld 
hooikoortspatiënten) beslissen zelf of zij zich opgeven. 
 
Mensen (huishoudens) kunnen zich opgeven via mail reserveringbethelkerk@gmail.com bij de 
contactpersoon reserveringen. Mensen die niet beschikken over internet kunnen zich telefonisch 
aanmelden via 06-26980423. Aanmeldingen moeten telkens uiterlijk vrijdagavond 20:00 uur binnen 
zijn. Het is mogelijk in 1x voor meerdere zondagen aan te melden. 
 
Telkens op vrijdagavond bekijken we de aanmeldingen. Bij teveel aanmeldingen wordt er vervolgens 
geloot wie er een reservering krijgen. Bij de volgende zondagen zijn telkens als eerste de mensen aan 
de beurt die nog niet of het minst vaak een reservering hebben gekregen. 
Bij een aanmelding voor een dienst geven mensen op:  

 naam/namen 
 adres 
 telefoonnummer 
 aantal gewenste zitplaatsen 
 aantal kinderen met hun namen voor de crèche 
 aantal kinderen met hun namen voor de kinderkerk (start na de zomer) 
 aantal personen in rolstoel 

 
Voor de diensten op 19 juli, 26 juli en 27 september daarnaast het aantal personen wat van plan is 
deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Als bij een aanmelding geen van allen van plan is deel te 
nemen aan het Heilig Avondmaal willen we dat ook weten, dit i.v.m. de plaatsen die deze mensen 
(huishoudens) gaan krijgen op deze zondagen.  
 
Mensen die een reservering hebben gekregen ontvangen hiervan uiterlijk zaterdagmorgen 12:00 uur 
per mail bericht, waarbij ze per huishouden een reserveringsnummer krijgen en een verwijzing voor 
de website voor Aanwijzingen voor kerkgangers krijgen. Mensen die zijn uitgeloot krijgen daarvan 
ook uiterlijk zaterdagmorgen 12:00 uur per mail bericht. Mensen die geen internet hebben worden 
gebeld als zij een reservering hebben gekregen of zijn uitgeloot. 
 
Voor eventuele vragen over het gebruik van de Bethelkerk en aanmelden voor het bijwonen van 
kerkdiensten kun je terecht bij de contactpersoon reserveringen via telefoon 06 - 2698 0423of email 
reserveringbethelkerk@gmail.com  
 
 
 


