Beste gemeenteleden van de Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren,
Na een periode van zes maanden samen kerken vanuit de Grote Kerk zijn we vanaf 13 september
2020 weer op onze vertrouwde plek in de Jachtlaankerk. Wij vinden het fijn om u weer te ontmoeten
in de Jachtlaankerk en kijken terug op een mooie samenwerking met de Grote Kerk en Goede
Herderkerk.
Terug naar de Jachtlaankerk
Het zal best wennen zijn om weer terug te zijn in ons eigen kerkgebouw. De organisatie van de
zondagse diensten en andere bijeenkomsten vragen om flexibiliteit. Weet dat er door velen hard
wordt gewerkt om de terugkeer in goede banen te leiden. Wij rekenen op uw begrip als de komende
weken nog niet alles even vlekkeloos verloopt.
Zondagse dienst en aanmelden
Op zondag 13 september aanstaande is de eerste dienst in de Jachtlaankerk. Voor het aanmelden
kunt u gebruik maken van verschillende mogelijkheden. U kunt zich aanmelden via een online
aanmeldsysteem of u neemt contact op met de koster. Deze laatste mogelijkheid is voor leden die
niet in het bezit zijn van een zogeheten smartphone of tablet.
Aanmelden
1. Scipio app
Wij ontvangen graag uw (familie) e-mailadres. Dit kan door een e-mail te sturen naar:
koster.verhuur@jachtlaankerk.nl. Wij ontvangen graag uw voor- en achternaam en e-mailadres. Als
wij uw e-mailgegevens hebben ontvangen krijgt u een uitnodiging met toegangscode om de Scipio
app te downloaden op uw smartphone of tablet. Via deze app kunt u zich dan meteen aanmelden
voor de kerkdienst van de eerstkomende zondag in de Jachtlaankerk. Het e-mailadres voegen wij toe
aan uw gegevens in het ledenbestand. Dit doen wij om ons ledenbestand bij te werken en actueel te
houden.
Lukt het installeren niet? Op donderdag 10 september zijn er vrijwilligers aanwezig in de
Jachtlaankerk om u te helpen. U kunt van 18.30 – 20.30 uur terecht. Heeft u klachten, blijf dan thuis.
Wij helpen u graag een andere keer.
Bent u alvast benieuwd naar de Scipio app, dan leest u er meer over op de website van Scipio:
https://www.scipio-online.nl
2. Aanmelden via koster
Bent u niet in het bezit van een zogeheten smartphone of tablet, dan kunt u zich aanmelden via de
koster. Aanmelden kan in de week voorafgaand aan de dienst, van maandag tot en met vrijdag
tussen 10.00 en 17.00 uur. Dit doet u door te bellen met 06 – 188 131 69.
Online kerkdiensten
Vanwege de maatregelen is er maar een beperkt aantal plekken beschikbaar in de Jachtlaankerk. Als
er geen plek meer is in de kerk of u volgt liever de dienst vanuit huis, dan kan dit online zoals u nu al
gewend bent. Wij blijven de diensten online via beeld en geluid uitzenden.

De juiste Youtube link is iedere week beschikbaar via de website en nieuwsbrief. En natuurlijk kunt
ook luisteren via kerkomroep.nl > Jachtlaankerk (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097)
Bijeenkomsten in de Jachtlaankerk
Met het terug gaan naar de Jachtlaankerk starten er ook weer andere bijeenkomsten. U kunt zich
aanmelden voor de huiskamergesprekken: “Thuis in de kerk”. Ook de ouderensoos is weer gestart,
net als het jeugdwerk en “Verdieping in Noord-West”. Wilt u gebruik maken van de kerk voor een
overleg? Dan kunt u contact opnemen met de koster verhuur: koster.verhuur@jachtlaankerk.nl of 06
– 188 131 69. U hoort dan wat er mogelijk is, zodat er niet teveel mensen tegelijk in het gebouw
aanwezig zijn en wij ons met elkaar goed aan de veiligheidsmaatregelen houden.
Vragen?
Heeft u vragen over deze brief of wilt u graag iets kwijt aan de Wijkkerkenraad dan kunt u bij mij
terecht. U kunt een e-mail sturen naar: m.d.degraaf@planet.nl of bellen naar: 055-3602560.
Wij hopen u allemaal weer te mogen verwelkomen in de Jachtlaankerk of online tijdens de zondagse
dienst of bij één van de andere bijeenkomsten.
Namens de Wijkkerkenraad,

Maarten de Graaf - voorzitter WKR

