Handleiding aanmelden voor kerkdienst en/of kindernevendienst.
Stap 1:
U klikt op één van de links die hieronder staan.
Hierbij maakt u een keuze uit het aanmelden voor:
- Eredienst
- u klikt dan hier
- Kinderen voor de kindernevendienst - u klikt dan hier
- De Pastorije
- u klikt dan hier
Het is belangrijk voor de indeling in de kerk om hier al een juiste keuze te maken!
Stap 2:
Als u een keuze heeft gemaakt en de juiste link heeft aangeklikt, komt u op de site van
kerkbezoekplanner.nl.
Hier kunt u de dienst aanvinken die u wilt bezoeken.
Rechts naast de datum en tijd ziet u een rondje met een vinkje erin. Hier moet u op klikken.
Stap 3:
Als u de juiste datum aangevinkt heeft, wordt dat gedeelte blauw.
Nu kunt u het aantal personen aangeven die de kerkdienst willen bezoeken.
Als u de link voor 1 persoon heeft gekozen, vult u 1 persoon in.
Als u de link voor 2 personen heeft gekozen, vult u 2 personen in.
We gaan ervanuit dat u met 2 personen uit 1 gezin komt. Deze personen zitten naast elkaar.
Voor de kindernevendienst kunt u het aantal kinderen aangeven die willen komen.
Vergeet niet om voor uzelf ook een plaats te reserveren in de kerk!
Als u de link voor “De Pastorije” heeft aangeklikt kunt voor meerdere personen aanmelden.
In “De Pastorije” kunt u de kerkdienst volgen via de beamer, met na afloop koffie.
Als u het juiste aantal heeft ingevuld klikt u op “volgende” onder het blauwe vak.

Stap 4:
Hier vult u uw naam en e-mailadres in en klikt op “opslaan”.
Als u voor iemand anders reserveert, moet u hier de naam invullen van degene die naar de
kerkdienst wil komen en het e-mailadres van degene die de uitnodiging kan ontvangen.
Deze uitnodiging wordt op een later moment verzonden per e-mail.
Hierna wordt er een bevestiging verzonden op het ingevulde e-mailadres.
Bevestiging van deelname:
Uiterlijk de zaterdag voor de kerkdienst ontvangt u een bevestiging van deelname.
Pas als u deze bevestiging ontvangen heeft, mag u die zondag naar de kerk komen om de
kerkdienst bij te wonen.
Stap 5 (wijzigen aanmelding):
Als u de bevestiging ontvangen heeft, kunt u de aanmelding wijzigen (aantal personen of
annuleren) door op de knop “inschrijving beheren” te klikken.
Hierna kunt u de procedure herhalen vanaf stap 2.
LET OP!
Voor de volgende personen is al een plaats gereserveerd. Deze personen hoeven zich niet
aan te melden via kerkbezoekplanner.nl:

- Predikant

(1 zitplaats)

- Ouderling

(1 zitplaats)

- Diaken

(1 zitplaats)

- Kerkrentmeester

(1 zitplaats)

- Koster(s)

(2 zitplaatsen)

- Organist

(1 zitplaats)

- Geluidstechnici

(1 zitplaats)

Meer informatie over de diensten kunt u vinden op onze website:
www.pkn-oudenbosch.nl

