
 

       
  ’s-Hertogenbosch, Juni  2020. 

 
Beste gemeenteleden,  
 
Wij zijn heel blij dat het vanaf 5 juli a.s. weer mogelijk is om de kerkdienst in de Grote Kerk zelf bij te 
wonen. Omdat we 1,5 meter afstand in acht moeten nemen, kunnen er maximaal 80 personen per 
dienst in de kerk.  Dat betekent dat er ruimte is voor een aanzienlijk aantal minder kerkgangers dan in 
de periode voor Corona. Om iedereen een gelijke kans te geven om regelmatig een dienst te bezoeken, 
zullen wij per zondag gemeenteleden wijkgericht uit gaan nodigen.  
 
Wij blijven online kerkdiensten verzorgen, zodat gemeenteleden die in de wijken wonen die niet ‘aan de 
beurt’ zijn of gemeenteleden die uit voorzorg nog niet naar een kerkdienst willen, in de gelegenheid 
blijven om de dienst online te volgen. 
 
Om een kerkdienst bij te kunnen wonen, moet u zich van tevoren aanmelden. Hiervoor gaan wij gebruik 
maken van het digitale systeem Kerktijd.nl. 
Via de link in deze verzendmail of op de website van de PG Den Bosch kunt u zich hiervoor aanmelden. 
De procedure is als volgt: 

 U gebruikt de link en vult uw gegevens in en maakt een wachtwoord aan.  
 Ook geeft u het maximale aantal personen op waarmee u de dienst wilt bij wonen (het 

daadwerkelijke aantal kunt u per zondag aanpassen) en u kruist aan kerkdienst en in welke wijk 
of cluster u woont.  

 
Wij verzoeken u om u voor 29 juni 8.00 uur aan te melden! 
 
Na het invullen en versturen ontvangt u een e-mail waarin u uw e-mailadres moet verifiëren. Klik op 
deze link, anders kunt u geen uitnodiging voor de dienst ontvangen.  
 
In de week voor de dienst ontvangt u een e-mail (als uw wijk aan de beurt is voor het bijwonen van de 
dienst). Als u die zondag gebruik wilt maken van de dienst, drukt u op de groene knop. Daarmee geeft u 
aan dat u de kerkdienst bij wilt wonen. In de e-mail die u daarna ontvangt, geeft u aan met hoeveel 
personen u definitief de kerkdienst wilt bijwonen. U kunt hier niet meer dan het maximaal aantal 
personen opgeven dan die u in uw aanmelding heeft geregistreerd. Op dat moment bent u definitief 
welkom in de dienst voor die zondag.  
U kunt op zondagmorgen de kerk binnen komen tussen 9.30 uur en 9.55 uur. 
 
Indien er op basis van de aanmeldingen plaatsen over zijn, worden er, in telkens wisselende volgorde 
(bepaald door “het systeem”) ook gemeenteleden van buiten de wijk die aan de beurt is uitgenodigd.  
U ontvangt daar dan ook een uitnodiging via de e-mail voor.  
 



Gemeenteleden die niet over een digitale mogelijkheid beschikken kunnen zich telefonisch aanmelden 
op het kerkelijk bureau. ( 073-6139740). Wij zullen u dan registreren. Bent u aan de beurt om een 
kerkdienst bij te wonen, dan wordt u daarvan telefonisch op de hoogte gesteld.  
Houdt u er rekening mee dat u zonder aanmelding en uitnodiging de kerkdienst niet kunt 
bijwonen. Conform de geldende regels van de overheid is het verplicht dat iedereen die de 
dienst bezoekt zich vooraf heeft aangemeld en is uitgenodigd.   
  
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die stellen aan: 

 Hanneke Bosch, op het Kerkelijk bureau kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl 073-6139740 
 N. La Rivière  n.lariviere@home.nl 073-5216286 

Wij hopen dat wij elkaar met inachtneming van de regels van het RIVM op deze wijze weer te kunnen 
ontmoeten.  
 


