Handleiding kerkapp. voor leden van de Hervormde gemeente van
Wateringen (HGW)

Al weer enige tijd geleden is door de kerkenraad besloten om de kerkapp., die
ontwikkeld is door Donkey Mobile te gaan gebruiken voor de betrokken leden bij de
Hervormde Gemeente van Wateringen. De kerkapp. (app. is de afkorting van applicatie =
programma) wordt ondersteund door de PKN en is inmiddels al bij meer dan 160
kerkgemeenschappen met enthousiasme ontvangen en in gebruik.
Waarom een kerkapp.?
Uit een onderzoek onder 600 kerkleden van meerdere kerkgenootschappen is gebleken
dat 70% het belangrijk vindt, dat hun kerk aanwezig is op de smartphone.
Met de kerkapp. kan een snellere communicatie plaatsvinden tussen de aangesloten
leden en binnen de daaronder vallende groepen. De kerkapp. voldoet aan de AVGvoorwaarden voor de bescherming van de persoonsgegevens.
Vooral de jongeren zullen beter bereikbaar zijn met deze kerkapp., omdat de mobiele
telefoon voor hen vaak een belangrijk communicatiemiddel is.
Nieuw logo

Gelijktijdig met de introductie van de kerkapp. is voor onze
gemeente ook een nieuw logo (zie links) gepresenteerd, dat
is gebaseerd op onze fraaie preekstoel met rechts de tekst
‘Hervormde Gemeente Wateringen’.

Hoe aanmelden bij de kerkapp.?
Om lid te worden van de kerkapp. moet u deze eerst downloaden op uw mobiele telefoon
(smartphone). Hij is te vinden in de app. store van iPhone- en Android telefoons en de
naam is ‘HGW Pleinkerk’ of gebruik de QR-code in bovenstaande afbeelding.
Nadat de app. is gedownload, moet u deze installeren en daarna openen en alle
gevraagde gegevens invullen. U dient in elk geval uw naam en e-mailadres in te vullen.
Als alles goed ingevuld is, dan is uw naam pas in de kerkapp. te zien als de beheerder van
de kerkapp. u formeel heeft toegelaten tot het gebruik van de kerkapp. om te voorkomen
dat allerlei ongewenste personen zich kunnen aanmelden.
Zodra uw naam zichtbaar is op de kerkapp., kunt u zowel algemeen in (Mijn kerk) als in de
groep, waar u lid van bent berichten plaatsen.
Lid van een kerkgroep?
Bent u lid van één of meer van onderstaande groepen in onze kerkgemeenschap en deze
staat nog niet in de kerkapp., dan kunt u de groep zelf toevoegen en eventueel beheerder
worden van die groep(en). Ook kunt u eventuele activiteiten van die groep in de ‘Agenda’
van de kerkapp. plaatsen.
Berichten plaatsen
Belangrijk!
De kerkapp. is er alleen voor als je met meerdere kerkleden wilt communiceren, d.w.z.
1. Algemeen in ‘Mijn kerk’ voor alle aangesloten kerkleden of
2. In de groep waar je lid van bent (dus alleen met de groepsleden).
Voor de één op één communicatie kunt U gebruik maken van de algemene Whatsapp.,
die u zeer waarschijnlijk al op uw mobiele telefoon geïnstalleerd hebt.
Doneren
Onder de tekst ‘Geven’ kunt u gemakkelijk en snel een gift voor de kerk overmaken.
Hulp nodig?
Als het u niet lukt om de kerkapp. te installeren of heeft u nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met Teus v.d. Plaat, tel. 06 - 22 23 84 92.

Bekende groepen (in alfabetische volgorde) binnen de Herv. Gemeente
Wateringen zijn:
Beamerteam
Bijbelkring
Chr. gemengd koor ‘Cantilene’
College van Kerkrentmeesters
Commissie van Beheer ‘De Smidse’
Diaconie
Gebedsgroep
Gebedsgroep eigen kerk
Gesprekskring
Groeigroep
Kerkenraad
Kerk Open
Kerkschoonmaak
Kinderkerk
Kosters
Moderamen
Onderhoud Algemeen
Open Doors
Open Monumenten
Oppasdienst
Orgelcomité
Ouderlingen
PCOB
Streamteam
2Gether
Teamgesprekken Lichtbron
Tuinonderhoud

