
Gebruikershandleidingen 

 

   
Bericht plaatsen in een 
groep: Kies de groep waarin 
u een bericht wilt plaatsen. 
Schrijf de tekst in het veld 
‘schrijf bericht’. 
Naast tekst is het ook 
mogelijk afbeeldingen of PDF 
bestanden toe te voegen aan 
een bericht. 
 
Wilt u reageren op een 
geplaatst klik dan op het 
pijltje achter ‘Reageer’. 
 
Dringend verzoek om in de 
algemene groep ‘Brugkerk’ 
niet te reageren op 
geplaatste berichten. 
  

In het veld ‘Schrijf een 
reactie….’ Kunt u uw reactie 
plaatsen. 

Het resultaat is dat de reacties 
op een bepaald thema 
gegroepeerd worden 
weergegeven.  
Dit maakt het mogelijk 
meerdere 
discussieonderwerpen in één 
groep gelijktijdig te voeren 
zonder het overzicht kwijt te 
raken (zoals in bijv. WhatApp). 

 
  



 
 

De tijdlijn bestaat uit alle 
groepen waar u in 

deelneemt. Het blauwe 
bolletje geeft aan dat er in 
één of meerdere van deze 

groepen een nieuw bericht is 
geplaatst. 

 

 
 
In de groep zelf ziet u dat 
eveneens middels het blauwe 
bolletje wordt aangegeven dat 
er een nieuw bericht is. 
 
Het blauwe bolletje in de 
berichten zelf geeft aan dat er 
een reactie is geplaatst. 



 

  

 

In de agenda onder ‘Mijn kerk’ 
ziet u alle relevante agenda-
items uit de groepen waar u bij 
aangesloten bent / deelneemt. 

U kunt ook kiezen een specifieke 
agenda te bekijken. 

 

  



 

 

  

 
 

 

Er zijn 2 mogelijkheden om 
vanuit de KerkApp te geven: 
 
De eerste is vergelijkbaar het 
aankopen van de 
welbekende kerkbonnen. 
Met ‘opwaarderen’  kan 
worden gekozen voor het 
kopen van een saldo van 
waaruit gegeven kan worden 
voor de collectes. Per keer 
opwaarderen wordt een 
bedrag van € 0,35 
transactiekosten in rekening 
gebracht, dit gebeurt dus 
alleen bij opwaarderen. 
 
Ook is het mogelijk per keer 
via Ideal te geven. Hierbij 
worden echter wel elke keer 
transactiekosten in rekening 
gebracht 

Na het kiezen voor 
‘opwaarderen’ of ‘geef met 
Ideal’ kan eenvoudig door de 
verschillende stappen van 
het betaalproces worden 
gelopen. Dit alles spreekt 
voor zich. 
 
Tijdens het proces wordt 
gevraagd een pincode aan te 
maken welke nodig is om het 
geven af te ronden. 

Met de toetsen ‘+’ en ‘-‘ kan 
per collecte het te geven 
bedrag worden verhoogd of 
verlaagd (in stapjes van € 
0,50).  
Door op het bedrag zelf te 
klikken kan worden gekozen 
voor het ingeven van een zelf 
te kiezen bedrag. 
 
Kies vervolgens voor ‘geven’. 
 
Bij voldoende saldo wordt 
gevraagd pincode in te geven 
voor afronden. Bij 
onvoldoende saldo kan het 
proces via een Ideal transactie 
worden afgerond. 
 

 
  



 

  

Tips voor weergave in de 
ledenlijst (niet verplicht): 
- Vul het profiel zoveel als 

mogelijk in 
(contactgegevens, adres), 
de KerkApp krijgt dan ook 
vorm als actuele 
gemeentegids;  

- Plaats een herkenbare 
profielfoto; het is altijd 
prettig te ‘zien’ wie er op 
een bepaald onderwerp 
reageert; 

 
 

Onder gemeente zijn alle 
personen opgenomen die de 
KerkApp hebben 
geïnstalleerd.  

Via de zoekbalk kan worden 
gezocht op naam en op 
functie. Zo kunnen 
eenvoudig zowel personen 
als functionarissen gevonden 
worden  

 

 
  



 

 
Bewerk profiel – aanpassen 
van: 

• Voor- en achternaam 

• Geboortedatum 

• Contactgegevens 

• Adres 
 
Wijzigfoto: 
Kies uit bestaande foto of 
maak direct nieuwe foto. 
 

 

 
Instellingen: 
Mijn account 
      Aanpassen wachtwoord 
 
Meldingen 
       Waar wenst u notificaties 
       van te ontvangen 
 
Betaalinstellingen 
       Stel bank in t.b.v. Ideal 
       Wijzig pincode voor           
       geven 

 


