
Aanmelden voor de diensten via de Scipio App 
 
Om een dienst bij te kunnen wonen, is het verplicht dat u en (indien van toepassing) uw gezin zich 

aanmelden. Dit heeft als belangrijkste redenen dat de organisatie weet wie er binnen zijn en zeker weet 

dat de grens van 100 bezoekers niet gepasseerd wordt. Het is tevens een van de verplichtingen die wij 
hebben vanuit de richtlijnen die zijn gesteld.  

 
Sinds een aantal maanden maken wij gebruik van de Scipio App voor het delen van informatie. Maar in 

deze app zijn veel meer functionaliteiten beschikbaar die we in de komende periode verder zullen 

uitrollen. Een daarvan is de mogelijkheid om aan te melden voor een dienst. Hieronder vindt u een 
uitleg hoe u dit kunt doen. 

 
1. Open de Scipio App 

2. Ga in het menu naar Aanmelden Kerkdiensten 
3. U ziet een kalenderweergave van 1 maand  

4. Op de zondagen ziet u een bolletje. Klik daarop. 

5. Vervolgens kunt u tikken op het vraagteken. Twee opties komen naar voren: 
a. Accepteren (groen vinkje) 

b. Afwijzen (rood kruisje) 
6. U kiest het groene vinkje. U bent aangemeld. 

7. Indien van toepassing kunt u vervolgens ook gezinsleden aanmelden.  

8. Wilt u zich weer afmelden? Tik nogmaals op het groene vinkje en vervolgens op het rode kruisje. 
Zo kan een ander gemeentelid de plaats innemen. 

 
Let op: om iedereen de gelegenheid te geven 1 of 2 diensten bij te wonen, 

vragen wij u in eerste instantie om 1 ochtenddienst en 1 avonddienst naar keuze 
aan te geven. Alle diensten (behalve de doopdiensten) zijn vanaf 1 juli open voor 

inschrijving.  

 
Indien blijkt dat er meer ruimte is dan dat er aanmeldingen zijn, zullen we dit 

delen en is het voor iedereen mogelijk om alsnog voor meerdere diensten aan te 
melden. Vol=vol. 

 

 
 

Het beheer en de toewijzing (indien noodzakelijk) zal worden gedaan door het 
secretariaat van de Andreaskerk. We vragen u om alleen contact op te nemen als u: 

 

• Zelf niet uit het reserveren komt, Henny Zwart zal dan voor u een reservering 
plaatsen. 

• De app niet in kunt omdat uw e-mailadres/gebruiksgegevens niet 

corresponderen.  

 
 


