
Uitgebreide toelichting op en voor het gebruik van de Poortkerk App Kampen 

 

1. Voldoet aan AVG.  

U moet zelf toegang vragen tot deze app. Daar zit een goedkeuring van de beheerder aan 

vast.  De informatie is dus niet vrij toegankelijk. Welke persoonlijke gegevens u vast wilt 

leggen kunt u zelf bepalen. Alleen verplicht is naam en email adres. U kunt zelfs een apart 

emailadres aanmaken en deze alleen hiervoor te gebruiken.  Ook kunt u zich ieder moment 

uit de app terugtrekken. 

U deelt alleen de informatie die u wilt delen.   Hiermee wordt voldaan aan de privacy 

wetgeving.  (AVG) 

2. Aanmelding. 

Tijdens de aanmelding hoeft u alleen het email adres en uw naam te registreren.  

Het is voor de medegebruikers handiger als u wat meer informatie wilt delen. Dit kunt u 

doen door in de app rechts onderin op Profiel  te drukken. Dan ziet u links boven aan: 

Bewerk profiel. 

Let op: heeft uw achternaam voorvoegsels, gebruik dan alleen een hoofdletter voor de naam 

zelf. Anders wordt in de lijst gezet op de eerste letter van het voorvoegsel 

Hier kunt u meer gegevens invullen als: adres, telefoonnummer, geboortedatum etc. Alleen 

als u dit wilt. Het is niet verplicht. 

Wel is het fijn als u in ieder geval uw telefoonnummer invult.  Dan bent u bereikbaar voor 

alle leden van de app. Het is dan een soort telefoonboek. 

Midden boven: Wijzig foto.  De meeste mensen zetten hier een foto van zich zelf in. Wil je 

dat niet? Gebruik dan bijvoorbeeld een natuurfoto. Hoe meer foto ’s van u zelf, hoe beter de 

lijst dient voor herkenning van uw medegemeenteleden. 

Rechts boven: Instellingen. Her kunt u bijvoorbeeld bepalen voor welke groepen u wel of 

niet  een melding wilt ontvangen.  Ook de gegevens van de Bank waarmee u collecten geeft 

zijn vastgelegd kunt u zien en wijzigen.  

Een ander kan hier niet bij. 

3. Onderin de icoon Gemeente.  Hier ziet u iedereen die lid is van de Poortkerk app, met alle 

gegevens die die persoon heeft vastgelegd. 

De gegevens werken exact hetzelfde als in een normale app:  U kunt met deze persoon 

bellen, mailen, appen  en zo meer. 

Ook ziet u van welke groepen deze persoon lid is.   

4. Midden onder: Geven.  

Boven in: Opwaarderen. Hiermee kunt u uw saldo opwaarderen.  Dit werkt als een normale 

Ideal betaling.  De kosten van de opwaardering betaalt u: dat is €0,29 per keer dat u 

opwaardeert. De eerste keer geeft u aan welke bank u gebruikt. Bij de volgende keer opladen 

gaat hij gelijk naar uw bank. Dan hoeft u alleen nog maar uw pincode in te voeren.  

De collecten:  

Iedere zondagmorgen zijn de nieuwe collecten zichtbaar, ook hun bestemming.  U kunt 

bepalen wat u wilt geven aan elke collecte.  De app onthoudt wat u de vorige keer heeft 

gegeven. U kunt telkens met €0,50 het bedrag verhogen en verlagen. Wilt u niet geven voor 

een collecte: zet dan het bedrag op €0,00. 

Er zijn 6 collecten zichtbaar in deze volgorde: 

Diaconie 

Kerk 



Extra collecte 

Bouwfonds 

en voor de leden van Leeuwarden: Evangelisatie Leeuwarden  

Kerkgebouw Leeuwarden. 

Uiteraard mag u ook  hier aan geven. 

 

Hoe werkt het achter de schermen: Al het geld dat opgewaardeerd is wordt iedere woensdag 

overgeboekt naar de kerk. Dit komt op de “collectebonnen rekening” . Ook krijgt de 

administrateur iedere woensdag  bericht hoeveel er is gegeven en voor welke collecte. Dit 

wordt dan uitgesplitst per collecte.  Uiteraard worden alleen totaalbedragen per collecte 

gemeld, geen individuele giften. 

U kunt dus de hele week geven aan de collectie die ’s zondags is afgelezen. 

5. Agenda . De agenda is gekoppeld aan die van de website, en is dus altijd actueel.   

De kerkdiensten staan ook vermeld. Zodra de koster  de YouTube- stream aanzet voor een 

live uitzending , ongeveer een half uur voor de dienst krijgt iedereen een melding. Vooral ook 

erg handig bij een doordeweekse, rouw of trouwdienst. 

6. Links onder en  links boven zijn dezelfde Iconen: Mijn Kerk. 

U ziet hier ook het icoon: Ontdek.  Als u hier op klikt ziet u alle groepen die er zijn waarvan u 

nog geen lid bent. U kunt hier toegang vragen tot zo’n groep.  

Ook is het mogelijk hier zelf een groep aan te maken, waarvan u dan beheerder wordt. Stel u 

bent de contactpersoon van een Bijbelstudie vereniging. Dan kunt u een groep aanmaken en  

leden toevoegen.  Of een ouderling voor zijn catechisatie groep.   

Daarnaast: Schrijf bericht  Hier kunt u een bericht schrijven, eventueel een bijlage 

toevoegen. Kies dan op Plaatsen, en u kunt de groep(en) kiezen waarin het bericht geplaatst 

wordt.  

U kunt er ook voor kiezen als u al in een groep zit op daar een bericht te maken. Dan kun je 

het niet in meerdere groepen plaatsen. 

7. De icoon Poortkerk.  Dit is een algemene groep, waar iedereen standaard in deelneemt. 

Deze groep is bedoeld voor de dominee en voor voorzitter en scriba van de kerkenraad om 

belangrijke berichten te plaatsen.  U kunt hier geen berichten op plaatsen. Wel is het 

mogelijk om te reageren op een bericht. 

8. Spelregels.  Deze groep is ook voor iedereen. Niet bedoeld om op te communiceren, maar 

hierin staan de regels waar we ons aan dienen te houden, en wat de reactie van de 

kerkenraad is als u zich er niet aan houdt.  Zo mag u bijvoorbeeld geen reclame maken voor 

buitenkerkelijke activiteiten. U gedraagt zich netjes tegenover elkaar. U gaat geen                    

( individuele) kritiek leveren op personen , preken en de leer van de kerk enzovoorts.  

9. Gemeenteleven  Deze groep is ook voor iedereen, en  juist wel bedoeld voor de leden om 

een bericht of een oproep te plaatsen, of lief en leed te delen.  Bijvoorbeeld u komt met een 

mannenontbijt, een vrouwenwandeling, een uitvoering van Asaf  etc.  

10. Dagelijks Woord.  Wij hebben er voor gekozen om de voor velen wel bekende app: Dagelijks 

Woord door te schakelen naar onze Poortkerk App. U krijgt iedere morgen een Bijbeltekst 

toegestuurd. Heel vaak is dit een onverwachte vertroosting, of juist een opwekking.  

11. Alle andere iconen die u boven in de balk ziet, en u kunt scrollen, zijn de groepen waar u lid 

van bent. 

 


