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Installeren
De app draait alleen op mobiele telefoons en op de meeste tablets. Dat is het veiligste qua privacy. Er
zijn twee veelvoorkomende telefoons en tablets: Android of Apple. Als je telefoon of tablet géén
appel-logo op de achterkant heeft, is het waarschijnlijk een Android telefoon of tablet.
Android
- Open deze e-mail op de telefoon of tablet waarop je de app wilt installeren, en klik dan op de
volgende link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.donkeymobile.pknnieuwvennepwitteker
k&gl=NL
- Óf ga naar de Google Play App en zoek op Witte Kerk
- Klik nu op installeren
- Je ziet nu op de telefoon een logo van de Witte Kerk, klik hierop
- Vul hierop de gevraagde gegevens in
- Na enige tijd wordt je toegelaten tot de app
- Lees dan de tekst verder onderaan over hoe je je profiel kunt instellen
Apple
-

-

Open deze e-mail op de telefoon of tablet waarop je de app wilt installeren, en klik dan op de
volgende link: https://apps.apple.com/us/app/witte-kerk-nieuw-vennep/id1541868966
Óf ga naar de Apple Play Store en zoek op Witte Kerk
Klik nu op installeren
Je ziet nu op de telefoon een logo van de Witte Kerk, klik hierop
Vul hierop de gevraagde gegevens in
Na enige tijd wordt je toegelaten tot de app
Lees dan de tekst verder onderaan over hoe je je profiel kunt instellen

Profiel bijwerken
Eén van de dingen die we in deze tijd zo missen, is het onderlinge contact met elkaar. De app kan dit
niet vervangen, maar hier wel in positieve zin aan bijdragen. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen
zijn profiel zo volledig mogelijk invult. Hieronder een stappenplan:
1. Klik op het icoon profiel rechtsonder op het scherm
2. Klik dan in het midden op ‘bewerk profiel’.
3. Voeg informatie toe die je wilt delen. Gemeenteleden kunnen je op deze manier makkelijk
vinden. Vooral van belang is een juist emailadres. Je kunt ook een leuke beschrijving van
jezelf toevoegen, en een foto. Zo hebben we allemaal bij ieder gemeentelid een gezicht.

5 standaardgroepen
Iedereen is standaard in 5 groepen geplaatst. Je ziet deze groepen in het icoon ‘Mijn Kerk’. Bovenaan
in het scherm zie je 5 rondjes, door hierop te klikken zie je de andere groepen.
-

-

-

-

Mijn kerk: dit is je tijdlijn. Hierin verschijnen alle berichten vanuit alle groepen. Je kunt ook
reageren op berichten. Als je een bericht wilt plaatsen vanuit de groep ‘Mijn Kerk’, moet je
eerst een groep kiezen waarin je dit bericht wilt plaatsen.
Witte Kerk Nieuw-Vennep: hierin staan alle berichten die gemeentebreed worden gedeeld.
Elk gemeentelid kan hierin een bericht plaatsen. Je kunt hier ook reageren op berichten.
Gebed en meeleven: hierin kunnen we dank- en gebedspunten delen, zodat we thuis voor
elkaar kunnen bidden. Ook kunnen hier berichten worden geplaatst voor degene die
bijvoorbeeld een kaartje ter bemoediging kunnen gebruiken. Iedereen is vrij een bericht te
plaatsen. Plaats je namens iemand anders een bericht? Vraag diegene dan eerst om
toestemming.
Geloof: in deze groep delen we over God, geloof en de bijbel. Ook de rubriek ver-tel je
zegeningen horen tot deze groep. Iedereen mag hierin een bericht plaatsen.
Nieuws rondom de Witte Kerk: in deze groep lees het laatste nieuws rondom de
kerkdiensten en activiteiten. De berichten in deze groep worden alleen door ambtsdragers of
kernteamleden geplaatst. Je kunt wel op elk bericht reageren.
Prikbord: samen naar Opwekking? Samen de dienst bekijken? Een helpende hand nodig?
Iedereen die in de app zit, kan in deze groep delen wat hij of zij graag op het digitale prikbord
kwijt wil.

Reacties plaatsen onder het bericht
We merken dat de berichten in de app veel gelezen worden, en dat er ook reacties op deze berichten
worden geplaatst. Het is het mooiste als je je reactie direct onder het bericht plaatst. Dit in plaats van
het plaatsen van een nieuw bericht. Zo houden we met elkaar het overzicht, en kan degene die het
bericht geplaatst heeft, de reacties hierop gezamenlijk lezen.

Agenda
Onderin de balk staat een icoon agenda. Door hier op te klikken, kun je de agenda voor de komende
weken inzien. Hier staan de wekelijkse kerkdiensten en de overige activiteiten in. Door op een
activiteit te klikken, zie je meer informatie, bijvoorbeeld wie er in een dienst voorgaat.

Zelf groepen maken
Iedereen is standaard in 5 groepen geplaatst. Het kan handig zijn om een extra groep aan te maken,
bijvoorbeeld als kinderkerk leiding, combo, kernteam of noem maar op. Ieder gemeentelid kan een
groep aanmaken. Hieronder een uitleg hoe je zo’n nieuwe groep kunt maken:
-

Naast het icoon prikbord staat een rondje met een plus teken hierin. Klik hierop.
Je kunt nu een groepsnaam en omschrijving van de groep maken. Je kunt ook een foto
toevoegen als groepsafbeelding
Voeg de leden toe die in de groep terecht moeten komen.

-

-

Je groep is nu gemaakt. Je kunt nu binnen de groep berichten uitwisselen die alleen de
groepsleden van die groep kunnen zien. Andere gemeenteleden die niet lid zijn van de groep,
kunnen de informatie die hierin gedeeld wordt dus niet zien.
Je kunt ook eenvoudig roosters delen in de groep. Doe dit door op het icoon pdf te klikken
naast “schrijf een bericht”. Je kunt nu een pdf bestand invoegen. Zo kun je al je informatie op
1 centrale plek houden.

Notificaties (meldingen) uitzetten
Het is mogelijk om notificaties van de verschillende groepen uit te zetten. Notificaties zijn de
meldingen die je in je scherm krijgt, op het moment dat er een nieuw bericht wordt geplaatst in de
app.
Houd er wel rekening mee, dat de app op den duur het enige middel van communicatie binnen de
gemeente wordt voor digitaal vaardige gemeenteleden. Door deze meldingen uit te zetten, kun je
mogelijk belangrijk nieuws vanuit de gemeente missen. We gaan er als kerkenraad en kernteams dan
ook vanuit, dat je alle nieuwsberichten in de app leest.
Als je toch notificaties wil uitzetten, kun je dat als volgt doen. Ga rechtsonder naar je eigen profiel.
Klik hierin op ‘instellingen’. Klik daarna op ‘meldingen’. Je ziet nu een lijstje van alle groepen waar je
lid van bent. Je ontvang standaard meldingen van elke groep. Wil je van een bepaalde groep geen
meldingen meer ontvangen, klik dan op het groene bolletje naast de groep. Het bolletje wordt nu
grijs, dit betekent dat je vanaf nu geen meldingen meer ontvangt. Wil je later toch weer meldingen
ontvangen, klik dan op het grijze bolletje, dat wordt nu weer groen. Vanaf dan ontvang je weer
meldingen.

Collecte functie
Het collecteren werkt met een saldo. Dat is voordelig voor jezelf en voor de kerk. Ga in de app naar
het icoon ‘geven’.

Stap 1
Laad je saldo op via iDeal. Doe dit via de
knop ‘opwaarderen’. De app stuurt je nu
door naar de betaalomgeving van je eigen
bank. Omdat er voor elke transactie kosten
gemaakt worden, werkt de app met een
saldo. Dit is vergelijkbaar met het kopen van
collectebonnen. Als je je saldo opwaardeert,
betaal je eenmalig €0.35. De giften die je
vervolgens aan de kerk doet, komen geheel
ten goede aan de kerk.

Stap 2
Geef op zondag aan de collecte. Iedere
zondag staan er automatisch de goede

collectes in de app. Bepaal zelf het bedrag wat je per collecte wilt geven. Je betaal dit vanuit het
saldo.
Als je saldo volledig gedoneerd is aan de kerk, waardeer je je saldo opnieuw op.
Het geven is uiteraard anoniem, niemand kan zien wie hoeveel geeft aan welke collecte.

Installeren van nieuwe update
Als je telefoon of tablet niet automatisch nieuwe updates van apps installeert, is het noodzakelijk om
handmatig deze app te installeren. Dit doe je door naar de Google Play Store te gaan (voor Android
apparaten) of naar de Apple Play store (voor Apple apparaten). Zoek dan op Witte Kerk. Je ziet nu het
logo van de Witte Kerk app. Hier achter staat nu: updaten. Klik hierop, de update wordt dan
automatisch uitgevoerd. Hierna is de app geworden zoals bovenstaande.

In ontwikkeling
-

De app is nog steeds in ontwikkeling. Heb je een opmerking voor de ontwikkelaars, meldt
deze dan aan bouwen@wittekerk.nl dan kunnen wij t.z.t. een verzamellijst naar hen sturen
met aandachtspunten uit de praktijk.

Tot zover de uitleg over de app! Mocht je vragen hebben over deze functie, of over een andere
functie van de app, stuur dan ook een e-mail naar bouwen@wittekerk.nl.

