
Installatiehandleiding 
Via onderstaand stappenplan wordt je begeleid bij het installeren en aanmelden bij de kerk-app: 

Stap 1: 
Om gebruik te kunnen maken van de kerk-app is een profielfoto nodig. Het is handig om deze alvast 
op de telefoon of tablet beschikbaar te hebben voordat je begint met de installatie van de app. De 
app is een sociale omgeving waar we met elkaar als gemeenteleden contacten met elkaar kunnen 
onderhouden, berichten kunnen plaatsen en kunnen reageren op berichten. Om dit te versterken 
willen we je vragen om een herkenbare profielfoto te gebruiken.  

Stap 2: 
Het installeren van de app kan voor Android vanuit de Google Play Store en voor Apple vanuit de 
Apple App Store. Zoek op “Hervormd Scherpenzeel” en onderstaande app wordt getoond: 

 

 

 

Stap 3: 
Na het downloaden en installeren van de app kan de app gestart worden.  

De eerste pagina die nu getoond wordt is het scherm om de gebruikersvoorwaarden te accepteren. 
Door de knop “Aan de slag” te selecteren wordt de installatie vervolgd. De gebruikersvoorwaarden 
zijn na te lezen op https://www.donkeymobile.app/algemene-voorwaarden. 
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Stap 4: 
Nu kom je op de tweede pagina waar je emailadres ingevuld moet worden. Als je emailadres al bij 
ons bekend is kan het aanmelden direct voltooid worden. Als je emailadres nog niet bekend is moet 
je eerst nog door ons toegelaten worden, belangrijk hierbij is dat we daarbij wel een herkenbare 
voor- en achternaam hebben om in de ledenlijst te controleren of je lid bent van onze gemeente. Een 
emailadres kan door de gebruiker zelf niet gewijzigd worden, gebruik dus een privé-emailadres in 
plaats van een emailadres van werk of kerk. Dit emailadres is nodig voor de verificatie van het profiel. 

Ieder gezinslid maakt een eigen profiel,. Hiervoor heeft iedereen een eigen, persoonlijk e-mailadres 
nodig. Regelmatig zien we dat man en vrouw gezamenlijk één emailadres gebruiken. We adviseren 
dat ieder een eigen toegang heeft tot de app, anders is het niet duidelijk wie een bericht verstuurd. 
Als we hulp kunnen bieden om een persoonlijk e-mailadres aan te maken doen we dat graag.  

n.b. : Dit emailadres wordt standaard zichtbaar in de ledenlijst van de app. Als je aanmelding voltooid 
is kan dit onder “Instellingen” weer verborgen worden.  

Stap 5: 
Na het invullen van het emailadres wordt er om een wachtwoord gevraagd. Het wachtwoord moet 
minimaal 6 karakters bevatten, waaronder 1 getal. Na het invullen van het wachtwoord (ook bij 
‘herhaal wachtwoord’) wordt het grijze pijltje onder in het scherm blauw en kan dit aangeklikt 
worden. 

Stap 6: 
Er wordt nu een scherm getoond met de melding “Bevestig uw account”. Hier staat dat er een email 
is gestuurd naar het ingevulde emailadres. Dit is om het emailadres te controleren en om misbruik te 
voorkomen.  

Vanuit dit scherm kan met de blauwe knop “Open mijn inbox” ook het emailprogramma op de 
telefoon of tablet geopend worden. Maar dit mag natuurlijk ook handmatig of op een ander apparaat 
gedaan worden. 

In de Inbox van de email is nu een email binnengekomen van no-reply@donkeymobile.app met het 
onderwerp “Bevestig uw account voor de Hervormd Scherpenzeel app”. In de email staat een blauwe 
knop “Bevestig uw account”. Na het klikken op deze knop wordt de app automatisch weer geopend. 
Het kan ook zijn dat de melding getoond wordt dat het account succesvol is bevestigd en dan kan de 
app handmatig weer geopend worden. 

Stap 7: 
Na het bevestigen van het emailadres wordt dit scherm getoond: 

 

Naast het invullen van je voor- en achternaam is ook het selecteren van 
een profielfoto verplicht. Na het invullen van je voornaam, achternaam en 
het selecteren van een passende profielfoto wordt het pijltje rechtsonder 
weer blauw en kan dit aangeklikt worden. 

  

mailto:no-reply@donkeymobile.app


Stap 8: 
Als het gebruikte emailadres al bekend is bij ons dan wordt er soms nog een scherm getoond waarin 
gevraagd wordt of de gebruiker meldingen van de app wil ontvangen. Dit kan later in de app onder 
“Instellingen” ook nog aangepast worden. 

Als het gebruikte emailadres nog niet bekend is bij ons dan krijgen de beheerders de vraag om een 
nieuw lid toe te voegen. Als dit gedaan is dan kan de app gebruikt worden. Dit toevoegen kan soms 
snel gaan, maar kan ook langer duren. Er komt geen melding naar de gebruiker dat het account is 
goedgekeurd, je moet dus gewoon na een tijdje nog even proberen of je al toegang hebt. Als het 
langer dan een dag duurt, neem dan even contact met ons op. 

Stap 9: 
De app kan nu gebruikt worden. De app kent de volgende hoofdfuncties: 

Mijn kerk 
Onder de knop “Mijn kerk” wordt de tijdlijn getoond waarin berichten geplaatst worden en waarin je 
berichten kunt plaatsen. Boven in het scherm is te zien van welke groepen je lid bent en van deze 
groepen worden de berichten getoond. Vanuit dit scherm kun je ook zelf een bericht schrijven, 
hierbij kun je aangeven in welke groep dit geplaatst wordt, en welke gebruikers dit bericht kunnen 
zien. Verder is het mogelijk om zelf een groep aan te maken om samen berichten te delen, of een 
gezamenlijke agenda te delen voor een rooster. Onder de knop “Ontdek” die op het hoofdscherm 
staat kan er gezocht worden naar groepen waar je lid van wilt worden. Hiermee wordt dan een 
aanvraag gedaan om lid te worden. De beheerder van de betreffende groep kan je daarna toelaten in 
de groep. 

Agenda 
Onder de knop “Agenda” worden activiteiten getoond van de groepen waarvan je lid bent. Ook kun 
je hier zelf activiteiten toevoegen die met andere gebruikers wilt delen in een bepaalde groep. 

Geven 
Onder de knop “Geven” is het mogelijk om geld aan de collecten van die week te geven. Omdat de 
overboeking met iDeal gaat wordt er € 0,35 extra berekend. Om deze kosten niet elke week te 
betalen is het handig om een saldo aan te leggen. Dit werkt vergelijkbaar met de collectebonnen 
zoals we die eerder gebruikten. Vanuit dit saldo kan er per collecte aangegeven worden welk bedrag 
er gegeven moet worden. 

Gemeente  
Onder de knop “Gemeente” is de ledenlijst in te zien van de reeds aangemelde gebruikers. Als je 
beheerder bent van een bepaalde groep komt hier ook een melding te staan als leden toegang 
vragen tot deze groep. 

Instellingen 
Onder de knop “Instellingen – bewerk profiel” kun je je profiel aanvullen. Je mag zelf bepalen welke 
informatie je met de gemeenteleden wilt delen.  

Standaard wordt je voor- en achternaam met het emailadres getoond in de ledenlijst. Onder “bewerk 
profiel” kan dit emailadres voor de andere gebruikers verborgen worden. Het is niet mogelijk om 
andere gebruikers rechtstreeks een berichtje te sturen zoals bij Whatsapp. De app is bedoeld om 
berichten met elkaar te delen. Vandaar dat het handig is om het telefoonnummer en emailadres 
zichtbaar te laten staan voor andere gebruikers zodat we gemakkelijk contact met elkaar kunnen 
opnemen. 

Heeft u meer vragen? Stel ze in de App groep “Eerste hulp bij App gebruik” 
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