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Inleiding 

Voor het aanmelden voor kerkdiensten in de Kloosterkerk in Den Haag gebruiken we een applicatie, 

waarmee we kunnen regelen dat zoveel mogelijk mensen die zich willen aanmelden ook 

daadwerkelijk een dienst kunnen bezoeken.  Het systeem regelt (zonder loting)  dat niet elke dienst 

dezelfde gemeenteleden de dienst kunnen bezoeken. 

Eén keer  aanmelden om te kunnen worden uitgenodigd 

1. U registreert zich één keer via de website kerktijd.nl .  Gebruik daarvoor onderstaande link: 

https://app.kerktijd.nl/member/register/fe647e32-dc0e-42db-aea3-aa0446c3ac15 

 

U wordt gevraagd de volgende gegevens in te vullen 

a. Naam vermeld s.v.p. uw voor- en achternaam 

b. Uw e-mailadres   aan dit adres worden de uitnodigingen voor de diensten verstuurd 

c. Het aantal bezoekers   vermeld hier het aantal bezoekers dat u per dienst wilt aanmelden. Als u ook 
voor anderen wilt aanmelden, b.v. voor uw partner, of kinderen, geef dan aan 
met hoeveel personen u maximaal naar de diensten denkt te komen. U kunt dit 
later altijd nog wijzigen door in te loggen op www.kerktijd.nl 

d. Wachtwoord gebruik een wachtwoord van minimaal 8 tekens en onthoud het wachtwoord, 
voor als u uw gegevens wilt wijzigen of uw registratie wilt verwijderen 

e.  Wachtwoord  2e maal   geef het wachtwoord nogmaals in ter verificatie 

f. Categoriën   geef hier aan voor welke bijeenkomsten in de Kloosterkerk u in de toekomst zou 
willen worden uitgenodigd, door de betreffende vakjes aan te vinken 

 

Nadat u de gegevens heeft ingevuld klikt u de button  

U ontvangt  nu de melding dat u uw e-mailadres moet verifiëren.  

U ontvangt een e-mailbericht met de volgende inhoud: 

Beste,  <uw naam>  

Klik op de knop om uw e-mailadres te verifiëren  

 

Als u op de button heeft geklikt ziet u de gegevens in beeld waarmee u zich heeft aangemeld als 

gebruiker.  U hoeft verder niet op “opslaan”  te klikken. U kunt uw browser gewoon afsluiten. 

Het klikken op de link is voldoende om uw aanmelding te activeren. 

 

2. Uitnodigingen voor kerkdienst ontvangen 

Nadat u zich heeft geregistreerd als gebruiker van kerktijd.nl voor diensten in de Kloosterkerk,  

maakt het systeem per eredienst een selectie uit de geregistreerde personen. Aan deze personen 

wordt een uitnodiging gestuurd via e-mail. De aangeschreven gemeenteleden MOETEN op dit 

bericht reageren door  te klikken op de button                                  óf    

 

Klikt u op “ik kom wel” dan ontvangt u een bevestingsmail, met de details van uw aanmelding 

voor de betreffende dienst. 

Reageert u niet binnen 48-uur, dan wordt  uw registratie voor deze dienst automatisch op “ik 

kom niet” gezet. 

Ik kom wel Ik kom niet 

https://app.kerktijd.nl/member/register/fe647e32-dc0e-42db-aea3-aa0446c3ac15
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In de bevestigingsmail  zit ook nog een link, die mogelijkheid biedt om de aanmelding nog te 

wijzigen, b.v. als u met minder personen komt, of als u bij nader inzien de dienst toch niet 

kunt/wilt bezoeken. 

Nadat u de eventuele wijziging(en) heeft doorgegeven, zal het systeem automatisch de 

opengevallen plaatsen vullen door iemand anders uit te nodigen. 

 

Ik heb geen internet/email 

Mensen die zich niet digitaal willen/kunnen aanmelden kunnen door de beheerder worden 

ingevoerd als deelnemer.   Als u dan in de selectie zit om een kerkdienst te bezoeken wordt u 

daarover gebeld. U kunt dus niet zelf het initiatief nemen om zich voor een dienst aan te melden! 

 

Als geen internet heeft en u wilt zich als deelnemer laten registeren bel dan met de beheerder 

van de Applicatie: Herman Fledderus 06 – 5149 6970. 

 

Bedenk van te voren hoeveel personen u maximaal wilt aanmelden en voor welke diensten. 

Vooralsnog is aanmelding mogelijk voor de ochtenddiensten en de vespers/evensongs. 

 

 

 

 

 

 


