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Aan:

alle gemeenteleden van de
Hervormde Gemeente Bleskensgraaf

Bleskensgraaf, 30 juni 2020

Beste gemeenteleden, geliefde broeders en zusters,
Als kerkenraad willen we graag optimaal gebruik maken van de mogelijkheid om vanaf 1 juli
met een onbeperkt aantal personen de kerkdienst te bezoeken mits de 1,5 meter onderling
gehandhaafd wordt én mensen van te voren gevraagd wordt of ze symptomen van COVID19 vertonen (triage). Aanvankelijk was het idee om dit, net als in juni, met een rooster op
basis van straten te regelen. De ervaring in juni was echter dat van de 30 plaatsen
gemiddeld slechts een beperkt aantal was bezet. Als kerkenraad willen we graag voorkomen
dat er onnodig plaatsen leeg blijven en bent u al snel door uw wijkouderling ook telefonisch,
persoonlijk uitgenodigd. Voor 30 plaatsen was dit goed te doen. Voor een groter wordend
aantal plaatsen betekent dit echter een behoorlijke hoeveelheid werk. Daarom hebben we
gekozen voor een digitaal systeem om dit te organiseren, namelijk via Kerktijd.nl.
Vanaf vandaag kun u zich aanmelden via www.hervormdbleskensgraaf.nl/aanmelden voor
de kerkdiensten vanaf D.V. 12 april 2020. Let op: hiermee komen de uitnodigingen zoals
gepubliceerd in de kerkbode van vandaag dus te vervallen. Meldt u zich daarom zo snel
mogelijk online aan. Voor aanmelding is een e-mailadres vereist. Naar dit e-mailadres wordt
ook de uitnodiging verstuurd om de dienst bij te wonen. Heeft u geen e-mailadres, neem dan
telefonisch contact op met uw wijkouderling. Hij regelt dan een alternatief voor u. Technisch
is dit geen probleem en wij helpen u graag! U zult dan in plaats van per e-mail, gewoon
telefonisch worden uitgenodigd.
Tijdens de aanmeldingsprocedure wordt gevraagd met hoeveel personen u naar de diensten
komt. Vul daar het maximaal aantal personen in met wie u naar de kerk wilt komen. Daarna
kunt u aangeven naar welke diensten u zou willen en kunnen komen. Let op: u geeft hier
geen voorkeur voor een datum aan, maar een voorkeur voor de momenten waarop u naar de
kerk zou kunnen of willen komen. Op basis van deze keuzes zal het systeem automatisch

uitnodigingen versturen voor de geplande diensten. Geeft u alleen zondagmorgen aan, dan
wordt u alleen voor diensten op zondagmorgen uitgenodigd, etc.
De bedoeling is om de uitnodigingen steeds uiterlijk vier dagen voorafgaand aan de
betreffende bijeenkomst te versturen. Dus uiterlijk woensdagmorgen voorafgaand aan de
kerkdiensten voor komende zondag ontvangt u, wanneer u door het systeem wordt
geselecteerd, hiervoor een uitnodiging. Let op: het kan voorkomen dat deze e-mail terecht
komt in uw map ‘Ongewenste e-mail’ of ‘Spam’. Controleer daarom ook regelmatig deze
map(pen) van uw mailbox. U ontvangt dus wanneer u wordt uitgenodigd een e-mail waarin
twee keuzemogelijkheden staan. Eén om aan te geven dat u komt en één om aan te geven
dat u niet komt. Let op: het is belangrijk om dit aan te geven, zodat we weten of er anderen
uitgenodigd kunnen worden. Na een bepaald aantal uur (voorlopig ingesteld op 48 uur) komt
de uitnodiging automatisch te vervallen en worden andere gemeenteleden automatisch door
het systeem uitgenodigd. Het kan dus voorkomen dat u in de loop van de vrijdag alsnog een
uitnodiging ontvangt.
Voor het bezoeken van de diensten is ook een gebruiksplan opgesteld waarover u eerder
door ons bent geïnformeerd. De meest recente versie van dit gebruiksplan kunt u vinden op
de website van de gemeente (www.hervormdbleskensgraaf.nl).
Als kerkenraad hebben wij voortdurend geworsteld met de vragen “Hoe geef je alle
gemeenteleden evenveel kans om een kerkdienst te bezoeken?” en “Hoe geef je daar op de
meest efficiënte wijze invulling aan?”. Hierbij werden wij geattendeerd op Kerktijd.nl, een
eerlijk en roulerend uitnodigingssysteem waarin iedereen evenveel kans heeft om een
kerkdienst te bezoeken. Het systeem houdt zelf bij wie het langst géén kerkdienst heeft
bezocht en daarom als eerste een uitnodigingsmail mag krijgen. Kerktijd.nl is ontwikkeld met
als doel kerkdiensten eenvoudig, eerlijk en geautomatiseerd te kunnen plannen en
reserveren. Meer informatie en demovideo’s vindt u op www.kerktijd.nl.
Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met uw wijkouderling. Heeft u
technische vragen over het reserveringssysteem? Stuur dan een e-mail naar
kerkdienst@hervormdbleskensgraaf.nl. We zijn dankbaar dat de kerkdiensten weer door een
nóg groter deel van de gemeente kunnen worden bijgewoond en dat de middelen om dit te
organiseren in toenemende mate beschikbaar komen. We hopen en bidden echter
voortdurend dat we snel weer als gehele gemeente kunnen samenkomen.
Misschien herkent u het ook wel bij uzelf…; dat u de pelgrims uit het oude Israël steeds beter
gaat begrijpen wanneer zij zingend op weg waren naar Jeruzalem en in de verte de rook van
het brandofferaltaar in de tempel al omhoog zagen gaan: ‘Ik sla mijn ogen op naar de
bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.’. Verlangend zagen zij, komend tot Gods heiligdom,
uit naar een ontmoeting met de HEERE, die om Christus’ wil weer hun Vader kon zijn. Dat is
ook ons verlangen, toch? . ‘Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. Mijn
ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en
mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.’ Want dáár worden schuldige zondaars
onschuldig verklaard!
Met een hartelijke groet,
De kerkenraad
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