Als Oude Kerkgemeente maken wij gebruik van de mobiele app ‘chrch’. Dit is een
veilig en besloten sociaal die te downloaden is als app op de telefoon. De app is
speciaal gemaakt voor locale christelijke gemeenschappen zoals wijkgemeentes,
wijkkerken en parochies.

Het gezichtenboek is opgezet met als doel om elkaar te vinden, te leren kennen en te
bemoedigen bij blijde en droevige gebeurtenissen. Hieronder volgt een korte uitleg.
Gemeenteleden die opgenomen waren in het oude gezichtenboek zijn overgezet naar de
nieuwe omgeving.
Wat is er in deze handleiding te vinden:
- Hoe kunt u de app downloaden (pag. 1)
- Welke stappen moeten er worden doorlopen om in het gezichtenboek te komen (pag.
1)
- Op welke wijze is het gezichtenboek nog meer te zien (pag. 2)
- Waar kunt u terecht met vragen (pag. 2)
- Gegevens fotograaf (pag. 2)

App downloaden
De applicatie ‘chrch’ is te downloaden in de Apple App Store en in de Google Play Store.

Het gezichtenboek is alleen toegankelijk voor
gemeenteleden die in het gezichtenboek staan.
Wanneer je eenmaal op de foto bent geweest en een profiel hebt aangemaakt krijg je
toegang tot het gezichtenboek.

Stappenplan
Gegevens wijzigen
Je kunt zelf je gegevens aanpassen door in te loggen via de app met je e-mailadres (die je
destijds bij aanmelding hebt opgegeven) en toegestuurde wachtwoord. Wachtwoord
vergeten? Vraag het opnieuw aan via de app.

STA JE ER NIET BIJ?
Sta je nog niet in het gezichtenboek en wil je wel graag opgenomen worden? Dat kan!
STAP 1 - Profiel aanmaken
Download de app op je telefoon en maak een account aan. Je ontvangt van ons een
bevestiging. Kinderen die de app zelf niet zullen of kunnen gebruiken vanwege leeftijd
hoeven geen account aan te maken en kunnen door de ouders toegevoegd worden als
gezinsleden aan hun profiel. De kinderen dienen wel op de foto te gaan en worden door
de commissie toegevoegd aan hun profiel.

STAP 2 - Gegevens invullen
Via de app kun je zelf je gegevens invullen. Je kan dit ook doen voor andere gezinsleden
en deze aan jouw profiel koppelen.
STAP 3 - Foto laten maken
Vanwege de gewenste uniformiteit kunt u niet zelf een foto uploaden. Er wordt 3 keer per
jaar een fotomoment georganiseerd, waarbij er door een fotograaf foto’s worden genomen.
De fotomomenten worden via de kerkbode bekend gemaakt.
STAP 4 - Gezichtenboek gebruiken
Wij activeren je profiel en plaatsen je foto. Wanneer dat is gedaan kun je gebruik maken
van het gezichtenboek.
STA JE AL IN HET GEZICHTENBOEK?
Dan krijg je een wachtwoord toegestuurd op het e-mailadres (die je destijds bij aanmelding
hebt opgegeven)

Gezichtenboek op de PC/laptop/tablet
Het gezichtenboek is niet alleen via de smartphone te benaderen, maar ook via de pc,
laptop of tablet.
U kunt met uw eigen gegevens inloggen. Het gezichtenboek is via onderstaande linkjes te
benaderen.
Via de webpagina https://chrch.org/
of via de site https://api.chrch.org/app/#/tabs/leden/user/1685

Contactgegevens commissie/fotograaf
Voor vragen kunt u contact opnemen via het e-mailadres: oudekerkinbeeld@gmail.com
De fotograaf is te bereiken via:
e-mail: gerda@flowfotografie.nl
mobiel: 0620755523

