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Algemeen:  
Deze kerk-app werkt alleen op tablets en smartphones




Installeren 
stap 1: Zorg dat uw smartphone of tablet  
	    verbonden is met het internet.


stap 2: Scan met de camera van uw tablet of smartphone de 

	    QR-code die hiernaast staat afgebeeld èn 

	    klik op de link die dan wordt weergegeven.

 


Lukt dit niet ga dan met uw smartphone of tablet naar:

• voor iPhones en iPads ga naar Apple Store:  

https://www.apple.com/nl/app-store/

• voor alle andere merken telefoons of tablets ga naar Google Play: 

https://play.google.com/store/search?q=pg%20delden&c=apps

èn zoek naar de app PG Delden.


stap 3: Download de gratis app op uw tablet of smartphone. 


stap 4: Open de app en volg de aanwijzingen in de kerk-app 
	    door minimaal uw naam en uw e-mailadres op te geven.

	    U kunt later  bepalen of deelnemers aan de kerk-app uw e-mailadres 
	    kunnen zien of niet.


stap 5: Er gebeurt nog niets?  
 	    Het kan zijn dat uw e-mailadres nog niet bij ons bekend is en dat u moet 
	    wachten op acceptatie. Deze zal spoedig plaatsvinden mits u bij ons 
	    bekend bent. Is dit laatste het geval dan nemen wij contact met u op. 

stap 6: U bent klaar om de kerk-app te gaan gebruiken. 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Gebruiken 
Op uw scherm ziet u boven- en onderaan (blauw 
omcirkeld) de icoontjes of knoppen voor de 
bediening van de kerk-app. We zullen de 
knoppen één voor één behandelen. We 
beginnen met de knoppen bovenaan.

  
Bovenaan  
Het bovenste deel op uw scherm is het deel van 
de communicatie, het berichtencentrum. 


1.  Dit is het icoontje van een Groep, een aantal 
deelnemers. In dit geval de leden van de kerk. U 
bent lid van deze groep.  

Indien u lid bent van meerdere groepen dan zullen hier automatisch meerdere 
icoontjes staan. Het streepje onder het icoontje geeft aan in welke groep u bent. In 
dit geval PGDelden. 

2. Via de knop Ontdek ziet u welke groepen er zijn. Veelal zijn dit werkgroepen 

van de kerk. Denkt u lid te kunnen worden van een groep dan kunt u daar om 
toegang vragen.


3. Via het plusteken kunt u ook zelf een Groep aanmaken met vrienden uit de 
kerk.


4. Via de knop Schrijf bericht kunt u een bericht aan een groep naar keuze sturen 
of naar iedereen. U kunt daar foto’s of pdf bestanden aan toevoegen. 

Kerkelijk Bureau PGDelden,  ‘De Voorhof’, Kerkstraat 6, 7491ZL Delden

T. 074 3762369 E. kerkelijkbureau@pgdelden.nl W. pgdelden.nl /2 6

1

2

3

4

mailto:kerkelijkbureau@pgdelden.nl


de icoontjes onderaan 

Het gekleurde icoontje geeft aan waar u bent. In dit geval in Mijn kerk.


Mijn kerk


Als u lid bent van meer dan één groep dan verschijnt in dit icoontje uw foto. Zo 
mogelijk met uw gezicht zodat mensen in de kerk u kunnen herkennen. Via dit 
icoontje verschijnen alle berichten die voor u van bestemd zijn. Dus ook die vanuit 
een groep. 

Agenda


Via deze knop verschijnen alle activiteiten van de kerk die voor u van belang zijn. 
Klikt u daarna dan op een agenda item, bijvoorbeeld “Eredienst” dan krijgt u te 
zien: 

• wie er spreekt en waarover; 
• waar de collectes voor zijn,  

u kunt dan meteen op geven klikken, dit is de volgende knop die we bespreken;

• de Orde van Dienst, 

u kunt op de link klikken om de Orde van Dienst te zien; 

• een link voor de online uitzending, 

u kunt op de link klikken om de uitzending te zien, 
(Er wordt aan een extra knop gewerkt om dit direct mogelijk te maken);


• andere bijzonderheden zoals locaties en tijdstippen en meer.
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Geven


Door op het icoontje ‘Geven’ te klikken krijgt 
u te zien van boven naar beneden:

1. Uw saldo tegoed en Opwaarderen, 

waarover zo meer.

2. Centraal ziet u: 


- een Vrije donatie, d.w.z. een gift aan 
de kerk zonder een specifiek doel. 


- de 1e collecte (Diaconie) - in dit 
voorbeeld Ghana (KIA). 


- de 2e collecte (Kerk) - in dit voorbeeld 
Kerk, dat is algemene middelen van de 
kerk. 
Let wel  
Collectes worden een uur vooraf aan 
de dienst geopend en een week later 
gesloten. 
Het bedrag van uw donatie aanpassen 
kunt u met de + en - knoppen naast de 
donatie. 


3. Uw saldo tegoed of tekort wordt 
voorafgaand aan een donatie 
weergegeven.


4. Via deze knop kunt u Geven met iDEAL.  
iDeal is de online betaling van uw bank waarvoor u transactiekosten betaalt.   


5. Via deze knop kunt uw saldo opwaarderen  
(deze knop is gelijk aan de knop bij 1 Opwaarderen). ) 
Geven door eerst op te waarderen werkt als de digitale collectebon van 
weleer.  
Uw tegoed wordt opgeslagen bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) en 
overgemaakt naar het doel van uw keuze.  
Het voordeel voor u is dat u minder transactiekosten betaalt dan via iDEAL 
doneren. 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Gemeente


Via het icoontje van ‘Gemeente’ vindt u het adressenboekje van de leden van de 
kerk. Door op een naam te klikken verschijnen de contactgegevens en alles wat die 
persoon aan u kwijt wil.


Profiel


Via het icoontje ‘Profiel’ kunt u uw persoonlijke 
gegevens aanpassen alsmede wat u wilt delen 
met de gemeenteleden.

Hiervoor ziet u drie knoppen:

1. Bewerk profiel

Via deze knop kunt u aangeven wat u bekend wil 
maken aan de andere gemeenteleden.

2. Wijzig foto

Via deze knop kunt u desgewenst een foto van uzelf uploaden. Deze wordt dan 
alleen in de kerk-app zichtbaar. Mensen in de kerk kunnen u dan herkennen.

3. Instellingen

Via deze knop kunt u 

• via ‘Mijn acount’ 

• uw wachtwoord wijzigen

• uw account verwijderen van de kerk-app

• u afmelden op de kerk-app om misschien met een ander account (e-mailadres) 

weer aan te melden.

• via ‘Meldingen’

• aangeven wanneer u een melding van iets wil ontvangen


• via ‘Betaalinstellingen’ 

• uw bank selecteren 

• uw slado beschermen met een pincode


Wij wensen u namens de kerkenraad heel veel plezier bij het gebruiken van de 
kerk-app en mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de 
werkgroepleden: 


Rosalind Gertenbach, Mineke Boerman en Maarten Bruynes

te bereiken via kerkapp@pgdelden.nl
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