
U wilt zich aanmelden voor de kerkdienst van zondag! 
 
Lees hieronder de instructies voor het aanmelden van een kerkdienst.   
 
Autodienst: maakt u gebruik van de autodienst dan komt uw aanmelding binnen via de 
coördinator van de autodienst.  

1. Aanmelding kan tot vrijdagochtend 12.00 uur: 
- via scipio  
- geen scipio op uw smartphone of computer: 

stuur een mailbericht met vermelding van het aantal personen naar 
kerkrentmeester@jachtlaankerk.nl 

- let wel: heeft u geen mailadres en geen computer – pak dan de telefoon! 
dan kunt u zich telefonisch aanmelden voor de komende zondag op iedere 
donderdag tussen 17.00 en 18.00 uur. Telefoonnummer: 06-18 81 61 82 
Komt het tijdstip u niet uit:  
Spreek het antwoordapparaat / voicemail in met 

hoeveel personen u komt  
uw telefoonnummer. 

Uiterlijk zaterdag – uiterlijk 12.00 uur krijgt u telefonisch bericht of er wel of geen 
plaats voor u is gereserveerd. 
 

- Mocht de installatie van de Scipio app niet lukken, vraag dan een familielid, 
goede buur of gemeentelid om u hierbij te helpen.  
 

2. U ontvangt op zaterdag, voorafgaand aan de dienst waarvoor u zich heeft 
opgegeven, een bericht waarin staat dat uw aanmelding is goedgekeurd. Als er geen 
plaats meer is, omdat het maximaal aantal personen is overschreden, dan  ontvangt 
u GEEN bericht op zaterdag. 
 

3. Hoe worden de plekken toegewezen?  
Alle aanmeldingen worden vanaf vrijdagavond op een rij gezet en de plaatsen 
worden toegewezen. als er geen plaats voor u is, dan wordt u bij de eerstvolgende 
viering als een van de eersten uitgenodigd. U moet zich dan echter wel opnieuw 
aanmelden.  

De kerkdiensten in de Jachtlaankerk blijven wij online uitzenden. De link naar de kerkdienst 
staat op onze website. En natuurlijk kunt u luisteren via de kerkomroep.  

Komt u met de auto dan kunt u uw auto niet plaatsen op het voorplein bij de kerk. U kunt 
wel gebruik maken van de parkeerplaatsen bij het Walterbosch. De achteringang van de kerk 
is helaas gesloten.  

U kunt alleen bij hoge nood gebruik maken van het toilet.  

 

 

https://www.scipio-app.nl/
mailto:kerkrentmeester@jachtlaankerk.nl
https://www.scipio-app.nl/download/


Wanneer u de kerk binnen komt:  

 Desinfecteert u uw handen.  
 Wordt u de gezondheidsvraag gesteld.  
 Ontvangt u instructies over de rij en zijde van uw plek in de kerk.  
 Neemt u bij de ingang van de kerkzaal de zondagsbrief mee.  
 Wordt u vervolgens door een begeleider naar uw plaats gebracht.  
 Legt u uw jas op de stoel voor u of onder uw stoel.  
 Verlaat u deze plek niet meer.  
 Wacht u na de dienst op het teken van de begeleider om de kerkzaal te verlaten       

via de aangewezen uitgang.  
 Legt u uw collectegeld in de schaal bij de uitgang.  

 

Installeren en gebruik Scipio-app:  

Om de Scipio app te gebruiken, is het noodzakelijk dat uw e-mailadres in het ledenstand 
wordt opgenomen. Wilt u de app gebruiken stuur dan uw e-mailadres door naar: 
kerkrentmeester@jachtlaankerk.nl met daarbij uw (familie)naam. 
Zodra uw e-mailadres is verwerkt in de ledenadministratie krijgt u de uitnodiging om de 
app te downloaden.  

U heeft de Scipio app op uw smartphone (mobiele telefoon) of tablet gezet (gedownload). 
Daarmee kunt u zich aanmelden voor de kerkdienst. In Video: hulp bij het installeren van 
de Scipio App ziet u een film met uitleg over het installeren van de app. 
U heeft geen toegangscode nodig voor het downloaden. Wel kunt u zelf een wachtwoord 
aanmaken als u dit prettig vindt. De instructie geeft u de juiste informatie.  

Als u de app opent, kunt u kiezen om het door u zelf gekozen wachtwoord te gebruiken of 
te werken met gezichtsherkenning.  

Na het inloggen opent zich het scherm waar staat: 10.00 uur Kerkdienst. 
U klikt op de zondag van uw keuze – let dus goed op de juiste datum. 
U klikt vervolgens op de kerkdienst en dan staat daarbij een groen vinkje met 'aanwezig'. U 
klikt dat aan en dan bent u aangemeld. Komt u met meerdere personen dan klikt u 
nogmaals op het groene vinkje of er staat in het scherm de vraag met hoeveel personen u 
komt.  
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