
Handleiding gebruik App Hervormd Woudenberg 

 

Waarom doen we dit ook alweer: 

Het is gebleken dat de samenhang tussen de diverse communicatiekanalen onvoldoende aanwezig is binnen onze gemeente. 
Daarnaast wordt bijvoorbeeld de huidige website van onze Hervormde Gemeente meer gebruikt als digitale nieuwsbrief en 
archief, waar te veel informatie op te vinden is. Het beheer van de diverse communicatiekanalen vraagt ook veel van de huidige 
beheerders en is tijdrovend. Digitalisering wordt steeds belangrijker en de vraag is hoe wij daarop als gemeente inspelen. 

In de vergadering van 17 november 2022 heeft de Algemene Kerkenraad daarom besloten om de zogeheten ‘Donkey Mobile 
App’ in te voeren. Deze app zal voor alle interne communicatie binnen de gemeente gaan fungeren. Er zal altijd aandacht 
geschonken worden aan de gemeenteleden die niet over een smartphone, tablet of iPad beschikken.  

Alles wat we belangrijk vinden krijgt meer en meer een plek op onze smartphone, tablet of iPad. Donkey Mobile heeft speciaal 
voor de kerken een app ontwikkeld die de communicatie in de gemeente, tussen kerkenraden en tussen leden van 
verenigingen, clubs e.d. bevordert, sneller maakt en vergemakkelijkt. 
 

Hoe is de Donkey Mobile app te downloaden: 

 

 

Installeer de app waarbij de benodigde gegevens eenmalig ingevoerd dienen te worden. Er is al jaren een grote vraag in onze 

gemeente naar een ‘smoelenboek’ dus wij verzoeken wij iedereen vriendelijk een recente persoonlijke foto te plaatsen zodat 

we het smoelenboek ook echt kunnen gebruiken waar het voor dient: elkaar kennen en herkennen.  

 

Hoe werkt de app: 

Er is voor iedereen een groep aangemaakt: ‘Eerste Hulp’ waar de uitgebreide gebruikershandleiding te vinden is. Hier kunt u 

ook de gedragsregels vinden die voor de gehele gemeente van belang zijn. In deze ‘Eerste Hulp’ groep kunt u ook uw 

eventuele vragen kwijt. Ook als u ergens tegenaan loopt en niet weet waar u uw informatie door kunt geven, kunt u het in 

deze groep vragen.  

 

 



 

Hoe krijg ik meer informatie: 

Er zijn groepen aangemaakt waar iedereen standaard lid van is.  

 

 

In de groep ‘Hervormd Woudenberg’ komen o.a. de berichten vanuit de Algemene Kerkenraad, College van Diakenen, 

College van Kerkrentmeesters en de Jeugdraad.  

In de groep ‘Wijk 1’ ontvangt u alle berichten die nu via de Eenklank worden verspreid.  

In de groep ‘Wijk 2’ ontvangt u alle berichten die nu via de Wijk2App worden verspreid. 

In de ‘Ontdek groepen’ zullen er steeds meer nieuwe groepen te vinden zijn waaraan kerkelijke activiteiten verbonden zijn.  

 

Kan ik ook collecteren via deze app? 
De app heeft ook een collectefunctie. Deze functie is getest en kunt u al gebruiken. Voor de gebruikers van de Appostel app 
verandert er vooralsnog niets als het gaat om de collectefunctie. Het blijft mogelijk om uw saldo te gebruiken. Wel vragen wij 
u om het saldo niet meer aan te vullen. Het plan is namelijk om de Appostel app als de tijd rijp is buiten gebruik te stellen, 
zodat met alleen de Hervormd Woudenberg App kan worden volstaan. Uiteraard volgt daar nog informatie over. Daarbij 
nemen wij ook contact op met de gemeenteleden die op dat moment nog een hoog saldo hebben. We zullen dan, in overleg, 
dit bedrag verplaatsen als tegoed in de Hervormd Woudenberg app. 
 
In de Hervormd Woudenberg app treft u via de knop ‘Geven’ de collectedoelen en de zendingsbus aan. Het geven in de app 
gaat door middel van een saldo dat je periodiek ‘koopt’ en vanuit daar geef je aan de collecten. Het toevoegen van saldo 
verloopt via iDEAL waarbij (net als bij de Apostel app) € 0,24 in rekening gebracht wordt per transactie. Hou hier dus rekening 
mee met het ophogen van het saldo. In de huidige situatie worden de (hogere) transactiekosten uiteindelijk doorberekend 
aan de kerk. Tot slot: op de website blijven collectebonnen beschikbaar en is het mogelijk om giften te doen. 

 

Van welke groepen kan ik lid worden?   

Het is mogelijk om toegang te vragen tot een gesloten groep. U krijgt via de beheerder van de groep dan wel of geen 

toegang. De toegang hangt samen met de inhoud van de groep. Er zijn bijvoorbeeld groepen voor een commissie, Bijbelkring, 

diaconie, etc. 

Via ‘Ontdek groepen’ onder Mijn kerk ziet u welke groepen er nog meer zijn. Naast het deelnemen aan een groep kunt u een 

groep ook verlaten en per groep instellen of u meldingen wilt ontvangen van activiteiten. U kunt ook zelf een groep 

aanmaken. Denk bijvoorbeeld aan een Bijbelkring. Geef deze Bijbelkring dan wel een herkenbare naam voor de leden die de 

betreffende Bijbelkring bezoeken of bespreek dit met elkaar. Elke groep heeft ook standaard een agenda waarin afspraken 

voor die groep in vastgelegd kunnen worden. Een totaaloverzicht van alle afspraken, van de groepen waar u lid van bent, zijn 

te zien onder de knop ‘Mijn kerk’. 

 



Kan ik ook een instructie krijgen? 

Jazeker, we willen graag dat er zoveel mogelijk gemeenteleden gebruik maken van de app. We helpen u graag bij al uw 

vragen rondom de installatie of het gebruik van de app. Als u hiervan gebruik wilt maken, neem dan uw mobiele telefoon, 

tablet of iPad mee. U bent van hart welkom in Eben Haëzer op:  

 

 

D.V. VRIJDAGAVOND 24 MAART A.S. TUSSEN 20.00 - 21.30 UUR  

D.V. ZATERDAGMORGEN 25 MAART A.S. TUSSEN 11.00 - 12.30 UUR 

 

 

Hoe lever ik mijn informatie aan: 

Tot nader bericht mag u alle informatie die u normaal gesproken naar Eenklank mailt, of stuurt naar de Wijk2 App, op precies 

dezelfde wijze aanleveren. Informatie voor de Algemene Kerkenraad mag naar a.c.bos@hervormdwoudenberg.nl.  

 

Blijven alle communicatiemiddelen die er nu zijn intact? 

Het is met deze app de bedoeling dat we zoveel als mogelijk alle communicatiemiddelen gaan centraliseren via deze app. 

Over de vervolgstappen in dit proces zullen wij u tijdig informeren. De kerkbode blijft in elk geval intact!  

 

Namens Platform Communicatie een hartelijke groet, 

Adriaan Bos (scriba AK), Rien ter Burg (CvK), Jacobine Munneke (ambtelijk secretaris AK),  

René Schipper (CvD), Marinus Witbraad (Jeugdraad), Gerco Wolfswinkel (gemeentelid) 
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