
Handleiding: „hoe boek ik een bezoek” aan de eredienst

Om deel te kunnen nemen aan de eredienst of andere bijeenkomsten zijn wij 
verplicht een register bij te houden. 

Dit register dienst 2 doelen:

1. Gefaseerde toegang en weten hoeveel personen er bij een bijeenkomst 
komen (indeling zaal)

2. Mogelijkheden om de GGD te informeren wie er op welk moment bij een 
bijeenkomst van gemeenschap Deventer aanwezig zijn geweest 
(onderzoeken besmettingsgraad bij Corona)

Aanmelden kan tot 1 dag voor het tijdstip dat de inloop van een bijeenkomst 
begint op: 

https://deventerapgen.boekeenbezoek.nl/

Daar aangekomen vindt u een eenvoudige webpagina waarmee met enkele 
klikken en het (eenmalig) invullen van uw contactgegeven een bezoek kunt 
aankondigen voor een bepaalde datum. U moet dus voor elke bijeenkomst die u 
wilt bezoeken een aparte reservering maken. U kunt tot een uur van tevoren nog 
afzeggen mocht u bijvoorbeeld ziek worden. 

Hoe ziet dat er dan uit?

Als u de link https://deventerapgen.boekeenbezoek.nl/ gebruikt komt u 
automatisch op onderstaand scherm:

https://deventerapgen.boekeenbezoek.nl/
https://deventerapgen.boekeenbezoek.nl/


U reserveert allereerst de dag (soort reservering) waarop u de bijeenkomst wilt 
bijwonen. In geval van een bezoek aan de eredienst, klikt u op zondag:

Daarna selecteert u in het vakje: Ik reserveer een bezoek voor…….

- zit u in de zaal: selecteer eredienst

- heeft u een aangewezen taak die ochtend (verzorger,  
 organist/pianist, beeldondersteuning, ontvangst): selecteer die taak 

(bij 2 taken selecteer er 1)

– Kinderen en verzorgers die bij de jongste jeugd zijn, dienen jongste
jeugd te selecteren.

Vervolgens geeft aan of u voor 1 persoon of 2 personen wilt reserveren. Voor 
gezinnen groter dan 2 personen, zullen er dus meerdere reserveringen gemaakt 
moeten worden. 

Reserveringen voor meerdere personen kunnen alleen per gezin/huishouden. 
Komt u uit verschillende gezinnen.huishoudens, dan moet er 1,5 meter afstand 
gehouden worden en zal er apart gereserveerd moeten worden. 



Daarna klikt u op volgende. Hierna komt u op de 2e pagina waar de datum en het 
“tijdslot” moet worden ingevuld. Het “tijdslot”is het tijdstip waarop u in het 
gebouw naar binnen mag. 

Klik op de desbetreffende zondag waarop u de eredienst wilt bezoeken. Kies dan 
het tijdstip waarop u wilt binnen komen. Zodra u op het rondje klik gaat het 
systeem verder naar “3. details”

Bij “details” komt u op de 3e pagina waar enkele persoonlijke gegevens verplicht 
moeten worden gevuld. (Voor de GGD moet aantoonbaar zijn wie welke 
bijeenkomst heeft bezocht)

Hier worden voorletters, achternaam, telefoonnummer en emailadres  door u 
gevuld.

Vergeet niet bij “verklaring” aan te vinken ; dat u thuis zult blijven bij 1 van de 
daar genoemde klachten (juridisch noodzakelijk)



Vervolgens klikt u op volgende en is de boeking gedaan. U ontvangt een mail 
waarin de boeking nogmaals wordt bevestigd

Broeders/ zusters die geen beschikking hebben over internet of digitaal 
onvoldoende vaardig zijn, kunnen zich laten inschrijven voor een eredienst door 
een andere broeder/zuster. Zij zullen hier zelf contact met iemand voor op 
moeten nemen.

Wanneer u boekt voor een broeder/zuster die zelf niet kan boeken. Dan vult u 
zijn/haar naam en telefoonnummer in. Het emailadres is uw eigen email adres. 
Zo ontvangt u de bevestiging van de inschrijving. 

Mocht u onverhoopt een fout hebben gemaakt of alsnog niet kunnen komen dan 
kunt vanuit de mail uw boeking annuleren. Dit kan eenvoudig door op reservering
annuleren te klikken in de mail die u ter bevestiging ontvangt.

Voor bijeenkomsten (vergadering/schoonmaak e.d.) op doordeweekse 
avonden is de werkwijze hetzelfde, u selecteert dan de desbetreffende 
dag.

Voor vragen kunt u contact op nemen via reserveringen-deventer@apgen.nl.

mailto:reserveringen-deventer@apgen.nl

