
 
 
Vanaf heden vinden de uitnodigingen voor de kerkdiensten op een andere manier plaats dan u was gewend. De 
nieuwe methode is een meer geautomatiseerd, een efficiënter en een eerlijker roulerend uitnodigingssysteem. 
Eenmalig aanmelden voor dit uitnodigingssysteem kan via de volgende link: 
 
 https://app.kerktijd.nl/member/register/458c82de-a964-4e09-9e77-22fae07173d3 
 
Als u op deze link klikt krijgt u het volgende invulscherm te zien wat eenmalig moet worden ingevuld (na aanmelding 
kunt u deze gegevens overigens altijd achteraf nog wijzigen): 
 

 
  

https://app.kerktijd.nl/member/register/458c82de-a964-4e09-9e77-22fae07173d3


U vult hier in: 

 Uw voorletter(s) + familienaam 
 Uw emailadres 
 Het maximum aantal bezoekers in waar u normaal gesproken mee naar de kerk zou kunnen gaan. (Als u 

later wordt uitgenodigd voor een bepaalde dienst, kunt u dit aantal eventueel naar beneden bijstellen, 
naar boven bijstellen kan niet. Wel kunt u altijd het maximum aantal bezoekers later wijzigen als u 
ingelogd bent in uw eigen omgeving). 

 Een zelf bedacht wachtwoord van minimaal 8 karakters 
 Nogmaals hetzelfde wachtwoord 
 Vink aan welke diensten u normaal gesproken wenst te bezoeken. (U wordt in de toekomst alleen 

uitgenodigd voor het type diensten die u hier selecteert. Ook dit kunt u op een later moment nog 
wijzigen). 

Als u het formulier volledig heeft ingevuld, drukt u op de blauwe knop aanmelden. Hierna ontvangt u een 
verificatiemail die er als volgt uitziet: 
 

 
 
Nadat u op "verifieer e-mailadres" hebt geklikt, komt u in uw persoonlijke dashboard waarin al uw gegevens staan, 
die u zelf kunt beheren en wijzigen. Dit scherm ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Hierin kunt u ook aangeven wanneer u voor een weekend of langere periode bent verhinderd wegens vakantie, 
ziekte of andere reden door de velden "inactief vanaf" en "inactief tot en met" in te vullen. In die periode ontvangt u 
dan geen uitnodigingen. 
 
Uw aanmelding is nu definitief, zodat u uitgenodigd zult gaat worden voor de toekomstige kerkdiensten. Als uw 
aanmelding niet is geactiveerd, kunt u niet worden uitgenodigd. Meer informatie over deze uitnodigingsmethodiek 
vind u op www.kerktijd.nl 
 
Mogelijk heeft u nog vragen, ondervindt u problemen met het registratieproces of komt u er echt helemaal niet uit. 
Schroom in dat geval niet om contact op te nemen met Gert Verwaal via: gverwaal73@gmail.com of 0343-561517. 
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