
                                                                                                         

Reserveren erediensten in de maand augustus 2021  
 
Beste gemeenteleden, 

Bij deze stuur ik u de aanmeldbrief voor erediensten in de maand augustus 2021. Er mogen 43 kerkgangers in 

de kerkzaal.  We blijven de kerkdiensten ook online – via onze professionele livestream - uitzenden. Mochten 

er nieuwe richtlijnen komen dan stuur ik u weer een bericht. 

Kijkt u naar het volgende schema: 

8, 15, 22, 29 augustus - 43 kerkgangers 
 
Vooraf aanmelden 
Vooraf aanmelden is nog steeds verplicht. We vragen gemeenteleden die op bovenstaande data aan de 
erediensten willen deelnemen dit vooraf aan ons kenbaar te maken. U kunt aanmelden voor al deze diensten 
of voor een  eredienst op een of meer zondagen. Wilt u dan ‘voor alle diensten’ of de datum/data van die 
zondag(en) vermelden op de invulstrook of in uw mailbericht?  
We zien uw aanmelding graag uiterlijk 30 juli aanstaande retour.   
 
Uitnodigingen voor deelname 
Nadat alle aanmeldingen binnen zijn, krijgt u in de week van 2 augustus de kerkgangersbrief (kruisjeslijst) met 

een uitnodiging voor deelname aan de eredienst. Heeft u een uitnodiging gekregen dan bent u niet verplicht te 

komen. Kom in elk geval niet bij gezondheidsklachten.  Zonder aanmelding en uitnodiging is kerkgang voorlopig 

nog niet mogelijk. U kunt dan natuurlijk wel de livestream volgen. 

Vragen en informatie 
Heeft u vragen of wilt u extra informatie over deelname aan de erediensten neem dan contact op met Wim 

Kostense, wimkostense1@gmail.com, mobiel: 06-51464584. 

Aanmelden  
U mag de onderstaande aanmeldgegevens mailen naar  reserverenkerkdienst@pknnieuwerkerk.nl  
Wanneer u echt niet kunt mailen, mag u bellen met Wim Kostense:  06-51464584 
 

Naam      ……………………………………………………….. 
Aantal personen voor alle diensten  …………………………………………………………                  
Aantal personen voor 1 of meer diensten ………………………………………………………..     
Emailadres*      ………………………………………………………..  
Telefoon*     ………………………………………………………..  
   
(* alleen vermelden wanneer u dat nog niet heeft gedaan of wanneer het veranderd is) 
 
Gasten 
Als u gast bent en u wilt een dienst bijwonen in de Johanneskerk, dan kunt u contact opnemen met 
Wim Kostense via reserverenkerkdienst@pknnieuwerkerk.nl of bellen met 0651464584. Er zijn plaatsen 
beschikbaar voor onze gasten. 
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