
Uitnodigingsbeleid vanaf 16 mei 2021

Hierbij ontvangt u het uitnodigingsbeleid vanaf 16 mei 2021 voor het fysiek 
bijwonen van de kerkdiensten. Deze uitleg bevat 3 onderdelen: 

1 de uitgangspunten
2 de uitnodiging
3 de indeling  (niet online beschikbaar, opvraagbaar via scriba@cgkleiden.nl)

1 de uitgangspunten
• Per dienst worden er 30 mensen uitgenodigd. 
• De uitnodiging vindt plaats op basis van de wijkindeling.
• Per wijk is een verdeling in 3 subgroepen gemaakt.
• Alle gemeenteleden zijn in de indeling meegenomen. Gasten die geen gastlid 

zijn staan niet in de indeling, maar we houden wel rekening met de 
aanwezigheid van een aantal van hen in de diensten.

• Iedereen wordt 1x per 3 zondagen voor de morgendienst uitgenodigd en 1x 
per 3 zondagen voor de middagdienst.

• De indeling die nu gemaakt is biedt de mogelijkheid om:
- Eenvoudig extra mensen uit te nodigen als blijkt dat de opkomst dat 

toelaat.
- Variaties aan te brengen in welke groepen per zondag worden 

uitgenodigd. Omdat we er rekening mee moeten houden dat deze 
situatie nog diverse maanden kan duren, is het fijn dat de gemeente 
niet maar 1/3 van de gemeente ziet.

- De uitnodiging voor de middagdienst ruimer te organiseren dan die van 
de morgendienst afhankelijk van de opkomst.

- Bij bijzondere diensten (bijv. een doopdienst) kan eventueel afwijkend 
uitgenodigd worden.

• In de indeling is rekening gehouden met meerijden van gemeenteleden.
• Voor "taken" (bijv. kinderkringleiding en crèche) dient bij voorkeur deze 

verdeling aangehouden te worden, maar wanneer dit niet lukt kan iemand als 
dat nodig is vanwege de "taak" toch komen. (niet als eerste oplossing 
gebruiken).



2 de uitnodiging
We starten met het uitnodigen van 1/3 van de gemeente, van elke wijk een groep. 
De uitnodigingen staan in principe steeds per 2 weken vast. Afhankelijk van een 
lage of juist hogere opkomst dan verwacht kan een bijstelling plaatsvinden. 

In elk mededelingenblad wordt vanaf nu de indeling van de komende zondag 
vermeld en van de zondag erna. Als er extra kan worden uitgenodigd, zal 
gemiddeld genomen iedereen ongeveer even vaak aan de beurt komen. 

Is uw groep uitgenodigd? Dan kunt u zich aanmelden via de Scipio-app, 
corona@cgkleiden.nl of de uitvoerend scriba.

Voor het gemak 
noemen we de 
wijk Verder: M3

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met scriba@cgkleiden.nl.




