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Inleiding en doel 
Deze handleiding is bedoeld voor gemeenteleden die willen starten met onze Chrch app. In deze app 
is actuele informatie, nieuws de agenda en informatie over gemeenteleden te vinden. Dat kan ook 
via de website, maar de app biedt als voordeel dat je hem altijd bij je hebt en dat hij zogenaamde 
‘’push berichten’’ (ofwel meldingen) kan geven als er iets nieuws te melden is én de app is exclusief 
voor gemeenteleden. Dus u kunt gerust uw mailadres en of telefoonnummer erin zetten. Deze 
kunnen alleen bekeken worden door uw mede-gemeenteleden.  

Stappen voor installatie 
1. Installeer de app ‘’Chrch” uit de Playstore of appstore.  

a. Klik hier als je dit document geopend hebt op je telefoon en je een Apple telefoon 
hebt.  

b. Klik hier als je dit document geopend hebt op je telefoon en je een Android telefoon 
hebt.  

2. Open de App en zoek met het woord 
‘’Hagestein’’ onze kerk op:  

3. Klik op het logo, lees eventueel de intro 
of klik op ‘’overslaan’’. 

4. Klik vervolgens op ‘’registreren’’ en vul 
je e-mail adres in en kies een 
wachtwoord.  

5. Klik vervolgens op registreren. 
6. Er wordt nu een code naar je e-mail gestuurd. Vul deze code in het venster waar om de code 

wordt gevraagd. Nu ben je geregistreerd.  
7. Nu kun je inloggen met de knop ‘’Inloggen’’  
8. Als de beheerder je gebruikersnaam heeft bevestigd kun je daarna alle nieuwsberichten enz.. 

van onze gemeente zien. Daar moet je dus nu even op wachten.  

  

https://apps.apple.com/nl/app/chrch/id1196737244
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.chrch196997&hl=nl&gl=US
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Mijn gegevens.  
 

Klik in de App op ‘’Meer…’’ (onderaan) en daarna op ‘’Account’’ en 
dan op ‘’Mijn gegevens’’. Vul hier uw gegevens in.  

Wees niet bang dat uw gegevens op ‘’straat’’ komen, want alleen 
andere gemeenteleden kunnen dit zien. We  stellen het wel op prijs 
dat u ze invult, zodat we elkaar ook kunnen bereiken. Gegevens die 
u niet wilt delen kunt u leeg laten.  

 

 

 

 

Laat het schuifje staan zoals in het voorbeeld hiernaast, zodat 
mede-gemeenteleden ook uw gegevens kunnen zien.  

Klik daarna op ‘’Opslaan’’ 
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Kanalen 
Kanalen worden gebruikt om verschillende soorten 
berichten weer te geven. O.a. nieuws vanuit de kerkenraad, 
‘’De Zaaier’’ en ook een prikbord waar u zelf ook berichten 
kunt plaatsen. U kunt daar bijvoorbeeld iets plaatsen wat u 
bezighoudt, waar u andere gemeenteleden voor wilt 
uitnodigen, als u een vraag heeft of oppas zoekt.  

Klik in de App onderin op ‘’…Meer” Klik daarna op ‘’Kanalen’’  

Klik daarna op een kanaal, bijvoorbeeld ‘’Kerkblad de 
Zaaier’’ en klik dan bovenin op de 3 puntjes. U ziet nu het 
scherm zoals hiernaast.  

Als u een notificatie wilt krijgen als er een nieuwe zaaier 
komt, zet u het eerste schuifje aan en als u de nieuwe zaaier 
in het startscherm wilt zien zet u het tweede schuifje aan.  
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