
Hoe maken we van de Kerk-app een fijne ontmoetingsplaats voor de 

Protestantse Wijkgemeente Amerongen 

 

 
In maart 2021 hebben we de app van Donkey Mobile beschikbaar gemaakt voor PW Amerongen. 

 

De app is een beschermde omgeving waarin gemeenteleden met elkaar over geloof en praktische 

zaken kunnen spreken. De toelating tot de app is uitsluitend voor: 

• Leden van de gemeente (belijdende leden en doop-leden), en 

• Degenen die zeer nauw met de gemeente verbonden zijn en wensen deel te nemen. Zij 

dienen te worden gesteund door ten minste twee leden van de gemeente en ingeschreven te 

zijn (of worden na toetreding) in het ledenregister als ‘vriend’. 

 

De app wordt beheerd door app-beheerders. Dat zijn bij aanvang Luc de Ruiter, Erik Pekkeriet, 

Sander van Barneveld en Sonja Rinsma. Toelating tot de app wordt geregeld door het kerkelijk 

bureau die een check doet met het ledenregister van PW Amerongen in LRP. 

 

De app kent ‘open’ groepen en ‘besloten’ groepen. De open groepen zijn toegankelijk voor alle leden, 

en de besloten groepen alleen voor leden die daar door een app-beheerder of groepsbeheerder zijn 

toegelaten. 

Wanneer je aan de app deelneemt denk dan aan de volgende zaken: 

• Deelname aan de app is persoonlijk en individueel.  

• Bij het aanmaken (of later aanpassen) van je profiel, denk er dan aan: 

o Dat een foto van jezelf leuker is dan een bloem of abstracte voorstelling. De 

deelname is immers persoonlijk. En de inhoud is niet toegankelijk van buiten de app, 

dus je hoeft geen zorgen te hebben dat het over de hele wereld zichtbaar is, zoals bij 

Facebook etc. 

o Om dezelfde reden: voeg je adres en je telefoonnummer toe. Dan kunnen andere 

gemeenteleden je eventueel ook rechtstreeks bereiken. 

• Ga ervan uit dat elk bericht of commentaar door iedereen gelezen kan worden. De besloten 

groepen zijn weliswaar beperkt toegankelijk, maar de app-beheerders kunnen alle berichten 

lezen. 

• Een stelling of mededeling kan worden gedeeld met de gemeente via een ‘Bericht’. 

• Een reactie op een Bericht plaatsen kan met behulp van de link ‘Reageer / Reactie’ die direct 

onder het betreffende bericht staat. Door je reactie als ‘reactie’ te geven blijven het 

oorspronkelijke bericht en het commentaar met elkaar verbonden en blijft het overzichtelijk 

voor iedereen. 

• Als je een persoonlijke uitwisseling met iemand wilt, doe dat dan buiten de app. Onder 

‘Gemeente’ kun je van alle deelnemers tenminste een e-mailadres vinden, en dat 

rechtstreeks vanuit (maar wel buiten) de app aanschrijven.  

• Berichten of commentaren die als ongepast gezien kunnen worden (in strijd met de waarden 

die we als gemeente uitdragen), kunnen door de app-beheerders verwijderd worden. Indien 

dit meerdere keren door dezelfde persoon voorkomt, kan deze door de app-beheerder 

uitgesloten worden van deelname aan de app. 

 


