
Handleiding voor het reserveren kerkdiensten op 1.5 meter 

 

 Wijk 1 en 2:  

https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=4bd9f4c8a4106ba01399a0e

4ce0f8ce7 

Wijk 3 en 4:  

https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=e2ee68dedf3d59af278de62

40acba211  

1. Selecteer de link voor wijk 1&2 of wijk3&4. 

2. Er verschijnt een kalender. 

 

3. Ga in de kalender naar het veld van de zondag die u wilt boeken. 

4. Selecteer in dit  veld  één van de diensten. 

5. Klik nu op de gewenste rood gekleurde dienst. 

6. Er verschijnt een reserveringspagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=4bd9f4c8a4106ba01399a0e4ce0f8ce7
https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=4bd9f4c8a4106ba01399a0e4ce0f8ce7
https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=e2ee68dedf3d59af278de6240acba211
https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=e2ee68dedf3d59af278de6240acba211


 

7. Controleer  de datum en tijd. 

 

8. Klik op blauwe knop als u de datum en tijd wilt aanpassen.  

9. Om de reservering te bevestigen moet  u alle onderstaande velden invullen: 

 
10. Klik op het vakje ik ben geen robot 

 

Alleen voor wijk 1 & 2 

LET OP alleen de  personen die de 

kerkdienst bezoeken , dus niet de kinderen 

van kindernevendienst en/of kinderoppas 



11. Als alle velden zijn ingevuld drukt u op " afspraak bevestigen". 

12. Er verschijnt nu een scherm 

 

 

13. U ontvangt nu een mail met de voorlopige bevestiging van uw reservering 

14. De zaterdagavond voorafgaand  aan de kerkdienst ontvangt u de definitieve bevestiging. 

 

Als u per ongeluk meer dan 1 reservering per maand plaatst kan deze door de beheerder verwijderd 

worden en ontvangt op zaterdag dus geen definitieve bevestiging. 

Wekelijks volgens wij de ontwikkelingen en zullen wij er zo nodig daarop bijsturen. 

 

 

Belangrijk: houdt u aan de regels van het RIVM en de volgende afspraken: 

- 15 minuten voor aanvang van dienst kunt u naar binnen 

- blijf bij twijfel aan gezondheid van u of uw huisgenoten thuis. 

- voorkom toiletbezoek in de kerk 

- houd 1,5 meter afstand 

- desinfecteer uw handen bij de ingang 

- garderobes zijn niet in gebruik 

- u krijgt in de kerk een plaats toegewezen door een coördinator (gezinnen zitten in 1 bank) 

- volg de aanwijzingen en looprichtingen 

- dit geldt ook bij het verlaten van de kerk 

- er wordt digitaal gecollecteerd, als alternatief staat er bij de uitgang 1 bus 

- in de kerk wordt er door de gemeente niet gezongen 

- volg de pijlen rond de kerk en houd 1,5 meter afstand. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hervormd Sliedrecht Mail:  

kerkbezoekwijk1en2@hervormdsliedrecht.nl 

kerkbezoekwijk3en4@hervormdsliedrecht.nl 
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