Als Goudse familiekerkkerk willen we de informatie voor
iedereen toegankelijk maken, om deze reden kiezen we er
voor om onze informatie via zo veel mogelijk verschillende
bronnen te delen.
Om in dit geval de app toegankelijk te maken voor
iedereen hebben we een handleiding geschreven.
Deze app zal een bron van informatie zijn over de kerk, de
agenda, gebedspunten en diverse andere informatie
rondom de kerk de activiteiten en de overkoepelende
organisatie Relational Mission waar de kerk bij hoort.

1

Om gebruik te maken van de app zal je in eerste instantie
de app moeten downloaden in de Google Play Store of de
app store van Apple. Zodra de app geïnstalleerd is ga je
naar het volgende blad

2

Open de app, zodra deze opgestart is krijg je de
mogelijkheid om de “Goudse familliekerk” op te zoeken,
schrijf de naam van de kerk in het veld met het
vergrootglas.

3

Bovenstaand het resultaat, het logo zal nog veranderen.
Klik op het logo en ga verder naar het volgende blad.

4

Nu heb je de mogelijkheid om in te loggen of om een
nieuw account te registreren. Klik op registreren en ga
naar het volgende blad.

5

Voer hier het Email adres in welke je wilt gebruiken om te
registreren, per persoon moet dit een ander email adres
zijn. Kies een wachtwoord welke je regelmatig toepast
voor andere accounts. En klik op registreren. Ga naar het
volgende blad.

6

Via de mail krijg je een viercijferige code welke je hier
moet ingeven om je account te activeren. Voer dit in en
klik op Oké. Ga verder op het volgende blad

7

Gelukt! Je bent geregistreerd. Op dit moment kan je de
openbare gedeelten van de app zien, bepaalde onderdelen
zijn nog geblokkeerd. Dit heeft onder andere te maken
met de wet persoonsgegevens (AVG)
Onderin het scherm zien we de verschillende tabs Home,
Agenda, Leden, Geven en Meer.
Klik op Meer, dit is het overzicht menu van de app. Hier zie
je op dit moment de onderdelen welke publiek zichtbaar
zijn.

8

Hier zie je het overzicht menu van de app een aantal
onderdelen zijn nog niet zichtbaar of zijn licht grijs omdat
je nog niet toestemming hebt gekregen als Lid, deze
toestemming wordt gegeven door de beheerder.
Zodra je jouw gegevens hebt bijgewerkt is het ook mogelijk
om een gezinslid toe te voegen bijvoorbeeld een zoon of
dochter
Klik op mijn gegevens en ga verder naar het volgende blad.

9

In dit scherm kan je je persoonlijke informatie aanvullen,
hier vul je in waartoe jij zelf bereid bent aan informatie te
geven, deze velden zijn dus niet verplicht. Het is leuk als je
ook een foto toevoegt zodat anderen je kunnen
herkennen.
Het is ook mogelijk om een knop aan te zetten “mijn
gegevens geheim houden” dan zijn je gegevens niet
zichtbaar voor de rest van de gebruikers maar wel voor de
beheerder. Ga verder naar het volgende blad

10

Hier zien we het menu van de App waar alle onderdelen
wel zichtbaar zijn, dit is het menu voor leden. Ga verder
naar het volgende blad

11

In ieder onderdeel van de app kan je kiezen of je
notificaties wilt ontvangen als er nieuwe berichten zijn. Bij
de tekst van de dag bijvoorbeeld betekent dit dat je iedere
dag een melding krijgt van de nieuwe tekst van de dag. Dit
geeft de mogelijkheid om dagelijks even stil te staan bij
een bijbeltekst. Ga verder naar het volgende blad

12

Dit is de agenda van de Goudse familliekerk, hier zullen
alle activiteiten, de omschrijvingen van de activiteiten en
de locaties zichtbaar zijn. Ga verder naar het volgende
blad.

13

Dit is hoe het adresboek (Leden) er uit ziet, hier zijn alle
leden terug te vinden met de informatie die ze vrij geven.
Het is dus ook mogelijk om te zien waar iemand woont of
wat iemand zijn telefoon nummer is (Als die persoon dat
ingevuld heeft) ga verder naar het volgende blad.

14

Hier zien we het collecte gedeelte, hier wordt op dit
moment nog geen gebruik van gemaakt, dit heeft te
maken met een aantal technische zaken die op de
achtergrond nog geregeld moeten worden. In de toekomst
wordt het mogelijk om hier een tegoed op te waarderen
en daarna bijvoorbeeld per zondag moment er voor te
kiezen om een X bedrag aan een bepaalde collecte te
geven.
Tot zover de handleiding van de app, mocht je nog vragen
hebben dan kan je altijd contact opnemen met Willo van
der Eijk en Joël Bakker.
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