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In deze handleiding vind je uitgebreide instructies voor de CHRCH-app voor 
smartphone en voor tablet/computer. De handleiding bevat afbeeldingen om 

de uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. 
 

Lukt er iets niet of heb je een vraag of suggestie? 
Stuur dan een e-mail aan app@bethlehemkerk.nl 
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Instructies gebruik CHRCH-app voor TABLET of 
LAPTOP/COMPUTER:  
App installeren en account maken 
Download de app of ga naar de website www.chrch.app  
Wie een smartphone of tablet gebruikt, kan de gratis app CHRCH vinden in de Play Store (Android) 
of App Store (iOS). Na het installeren van CHRCH kies je voor “Bethlehemkerk Hilversum”.  

Op de computer of laptop open je een internetprogramma en ga je naar het volgende adres: 
www.chrch.app  
Kies hier voor Bethlehemkerk Hilversum. 

 

Hoe krijg ik toegang?  
Je komt nu op het openbare startscherm van de Bethlehemkerk en je kunt kiezen voor Inloggen of 
Registreren. Is dit de eerste keer dat je je aanmeldt? Kies hier: Registreren. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vul de volgende gegevens in: 

● E-mailadres: Indien je uitgenodigd bent via de mail 
gebruik dan alsjeblieft het e-mailadres waarop je deze 
mail hebt ontvangen. Let op; ieder persoon heeft een 
eigen e-mailadres nodig om zich te kunnen aanmelden 
in de app. Woon je met meerdere personen op 1 
adres? Dan is het noodzakelijk dat ieder individu met 
een eigen emailadres zich aanmeldt. Als je een 

gezamenlijk e-mailadres hebt, dan kan dus maar een 
van beiden zich registreren en inloggen. 

● Wachtwoord (2x): een door jezelf gekozen veilig wachtwoord  

● Alles ingevuld? Klik hier op ‘registreren’ 

http://www.chrch.app/
http://www.chrch.app/
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Je ontvangt dan binnen een paar minuten een persoonlijke inlogcode op het hierboven ingevulde 

e-mailadres. Vul deze code in op het openstaande scherm. Let op! Het kan zijn dat deze mail in je 
Spam map belandt. 

Je komt nu op de interne website/app van Bethlehemkerk Hilversum. Alleen geregistreerde leden 
van de wijkgemeente hebben hier onbeperkt toegang. Als je e-mailadres nog niet in de app 
geregistreerd was moet de beheerder van de app je toestemming geven. Dit kan enkele uren tot 

dagen duren. Heb dus even geduld. Nadat de toestemming is gegeven moet je soms een keer 
opnieuw uit- en inloggen. 

Het kan gebeuren dat je een foutmelding krijgt waardoor je niet kunt aanmelden. Dit ligt vaak niet 
aan jou dus geen paniek. De app is in ontwikkeling en af en toe treden er problemen op. Als dit 
het geval is of het lukt niet om een andere reden stuur ons dan even een e-mail via: 
app@bethlehemkerk.nl  

Wat kan ik zelf verder instellen? 
Home/startpagina 

Hieronder zie je de ‘Homepage’, het startscherm van de app. Aan de linkerkant zie je de knoppen 

‘Home’, ‘Leden’, ‘Groepen’, ‘#Kanalen’, ‘Account’ en ‘Privacybeleid’. Verderop in deze handleiding 
zullen al deze functies verder worden toegelicht. Je kunt zelf kiezen welke berichten je op de 
homepage te zien krijgt. Hoe dit werkt kun je vinden onder het kopje: ‘Vullen startscherm’.  

 

Inloggen/uitloggen 
Als je geregistreerd bent en je wilt gebruik maken van de app kies dan voor ‘Inloggen’ in plaats 

van registreren. In principe kun je de app gewoon wegklikken en afsluiten, maar als je wilt 
uitloggen dan kan dit door op ‘Account’ te klikken en daarna op ‘uitloggen’.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:app@bethlehemkerk.nl
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Vullen startscherm  

Je kunt ervoor kiezen om de laatste berichten uit de kanalen op de ‘Home’ te laten verschijnen of 
te verbergen, bijv. het laatste nieuws van de Bethlehemkerk of een Dagelijkse Bijbeltekst. Hoe doe 
je dit? Als je op ‘Meer’ klikt en vervolgens ‘#Kanalen’, krijg je een lijst kanalen te zien. Klik je er 

een aan, dan kun je via de drie bolletjes in de rechterbovenhoek instellen of je het laatste bericht 
op je startscherm (de homepage van de app) wilt zien. Hieronder zie je een voorbeeld van het 
kanaal ‘PgH nieuws’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klik op het kanaal en vervolgens op de 3 bolletjes rechtsboven! 

Smoelenboek/Ledenlijst 

Op de app zit een knop ‘Account’ en daaronder ‘Mijn 

gegevens’. Hier kan iedereen zelf een foto uploaden en 
persoonlijke informatie aanvullen. De gegevens zijn ook 
aan te passen als je op jezelf klikt in de ledenlijst en dan 
op de drie bolletjes in de rechterbovenhoek als 
aangegeven op de afbeelding op de volgende pagina. Doe 

dat vooral! In de afbeelding op de volgende pagina is de 
ledenlijst nog leeg behalve de admin (beheerder), maar 
hier kun je ook alle andere gemeente leden vinden.  
 
Op de bewerkingspagina staat ook een leeg vakje bij het 
wachtwoord. Dit kun je in dit geval leeg 
laten. Eventueel kun je hier je wachtwoord 

veranderen. Vergeet na het aanpassen van 
de gegevens niet op ‘opslaan’ te klikken 
onderaan de pagina.  

Wil je niet dat anderen jouw gegevens 
kunnen zien? Dan kun je hier een schuifje 
omzetten bij ‘Gegevens verbergen in de 
ledenlijst en op de kaart’. Dit vinkje staat 
standaard uit. Maar wie het schuifje omzet, 
zorgt ervoor dat andere gemeenteleden 

zijn/haar persoonlijke gegevens niet 
kunnen vinden op de app. Uiteraard hopen 
wij dat hiervan weinig gebruik gemaakt 
gaat worden, maar er kunnen 
omstandigheden zijn dat het toch beter is 
om aan te vinken dat je gegevens niet 
zichtbaar zijn voor andere gemeenteleden. 

Deze keuze maakt ieder lid zelf.  

Wachtwoord mag hier 

leeg blijven!  
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Verder geldt voor mensen die gebruik maken van een Iphone of Ipad dat je alleen foto’s kunt 
delen in de kanalen en voor de ledenlijst die je op dat moment maakt en niet uit de galerij. Vanaf 
een Android apparaat kan dit wel. Hopelijk wordt dit in de toekomst wel mogelijk. 

Groepen 
Binnen de app heb je de mogelijkheid om zelf groepen aan te maken. Als je een groep maakt ben 
je hier automatisch beheerder van. Wel kun je ook andere mensen tot beheerder maken. Hoe het 
gebruik van de groepen werkt vind je in het hoofdstuk over groepen onder ‘Huidige functies’. 

Reacties 

Momenteel hebben we de mogelijkheid openstaan om overal reacties op te geven. 

LET OP! Als een reactie/bericht lang is dan wordt dit afgekort door drie puntjes (...) aan het eind 
van de laatste zin. Door hierop te klikken kun je de rest van het bericht lezen. 

  

Klik op de 3 oranje 

bolletjes rechtsboven! 
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Huidige functies: 
Smoelenboek/ledenlijst 
Zoals eerder vermeld kun je in het Smoelenboek je gegevens aanvullen. Als je lid bent van onze 
gemeente staan je basisgegevens als het goed is al in de app. We vragen jullie allemaal om je 
eigen account aan te vullen met foto, werk, hobby’s, kerkfuncties of wat je maar zou willen delen 

over jezelf. Op de kaart (zie golvende tekentje rechts bovenin) kun je van alle leden waarvan het 
adres bekend is zien waar ze wonen. Ook kun je per lid de gegevens bekijken. Door deze app te 
gebruiken stem je in met het privacy statement en verklaar je verantwoordelijk om te gaan met de 
persoonsgegevens van andere deelnemers van de 
CHRCH-app en deze uitsluitend te gebruiken voor 
de doelstellingen van de CHRCH-app en van de 

geloofsgemeenschap en deze niet te delen met 
derden.  

Kanalen 
De app heeft verschillende kanalen. De huidige kanalen staan hieronder vermeldt. Hieronder vind 
je per kanaal een korte uitleg. Heb je een idee voor een nieuw kanaal? Laat het weten aan de 
beheerders door een e-mail te sturen aan: app@bethlehemkerk.nl  

#Tekst van de dag 
Hier vind je elke dag een nieuwe Bijbeltekst ter inspiratie. Reageer gerust of de tekst je 

aanspreekt en waarom. 

#BK Nieuws 
Hier vind je al het nieuws van de Bethlehemkerk website. 

#PgH Nieuws 
Hier vind je al het nieuws van de website van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). 

#Orde van dienst & KerkdienstGemist 
Hier verschijnt in de loop van de week de orde van dienst en kun je de kerkdienst terugkijken. Dit 
kanaal en de twee nieuwskanalen worden ‘s nachts bijgewerkt. Dit betekent dat de dienst van 

zondag in principe pas vanaf maandag in de app is terug te kijken.  

#Samen op ....? 
Dit kanaal is bedoeld voor het zoeken van maatjes op iets mee te doen. Heb je een leuk idee en 
zoek je mensen die meedoen? Stel het hier voor en wellicht vind je wel iemand die mee wil doen. 
Bijv.: “Ik wil vanmiddag/deze week gaan wandelen, wil er iemand mee?”  

#Gebedsverzoeken 
Wil je graag gebed voor jezelf of een ander? Deel hier je gebedsverzoek met andere 

gemeenteleden. Deze kunnen dan in hun persoonlijke gebedstijd voor je bidden. Let op: Deze 
verzoeken worden NIET automatisch meegenomen in de voorbeden. 

#Inspiratie 
Het nieuwe jaarthema komend seizoen is ‘Geïnspireerd Leven’. Dit kanaal is bedoeld om elkaar 
inspireren. Deel hier dus inspirerende teksten, plaatjes, quotes, filmpjes, liedjes etc.  

#Helpdesk CHRCH-app voor en door gemeenteleden 
De CHRCH-app is nieuw en we kunnen ons goed voorstellen dat er veel vragen zullen zijn over hoe 
dingen werken. Als beheerders kunnen we echter geen 24/7 helpdesk bieden, maar hoe langer we 

de app met elkaar gebruiken hoe meer ervaring er in de gemeente zal zijn. Heb je een vraag die 
niet perse door de beheerder beantwoord hoeft te worden? Stel je vraag dan in dit kanaal en help 
elkaar verder in het gebruik van de app! We streven ernaar de handleiding aan te passen wanneer 
nodig en de laatste versie van de handleiding zal ook terug te vinden zijn in dit kanaal. 

  

mailto:app@bethlehemkerk.nl
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Groepen 
Groepen zijn bedoeld voor onderlinge communicatie. Er kunnen bijvoorbeeld groepen gemaakt 

worden voor twintigers, Midden in het Leven, breigroepje, BethlehemBikers, etc. etc. Voor 
iedereen is het mogelijk om de groepen te zien en een verzoek te sturen om te mogen aansluiten 
bij de groep. Daarom willen we jullie vragen alleen groepen te maken waarbij andere mensen ook 
welkom zijn. Wil je bijv. een feestje vieren met een specifieke groep mensen? Gebruik dan niet 
deze app om ze uit te nodigen.  
Een voordeel van het aanmaken van een groep binnen de CHRCH-app in vergelijking met 
bijvoorbeeld Whatsapp is dat het communiceren via een groep in de CHRCH-app beveiligd is en 

binnen de app blijft. Zo worden foto’s die gestuurd worden binnen de CHRCH-app niet automatisch 
op alle telefoons en bijbehorende clouds opgeslagen.  

Hoe word je onderdeel van een groep? 
Als je in het startscherm op ‘groepen’ klikt, krijg je een overzicht van de bestaande groepen. 
Hieronder zie je een voorbeeld. Het kan zijn dat er andere groepen bestaan op het moment dat jij 
je aanmeldt. Als je op een groep klikt waar je lid van wilt worden zie je de knop ‘ik wil lid worden’. 
Als je hierop klikt wordt je ‘aspirant lid’, de beheerder van de groep kan je nu toelaten tot de 

groep. Dit kan even duren, want de beheerder is wellicht niet continue online. Zolang je aspirant 
lid bent kun je de inhoud van de groep nog niet zien. In het overzicht staat van welke groepen je 

lid of aspirant lid bent zoals te zien op onderstaande afbeeldingen.  

 
Als je lid bent van een groep worden de bijbehorende kanalen toegevoegd aan je overzicht van 
kanalen. Je kunt de berichten in de groep lezen door op de naam van het kanaal te klikken. In het 

voorbeeld ‘#Babbelbox’. Onder het kopje leden kun je de leden van de groep vinden. 
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Hoe maak je een groep? 

Binnen de app heb je de mogelijkheid om zelf groepen aan te maken. Als je een groep maakt ben 
je hier automatisch beheerder van. Jij kunt andere mensen nu toevoegen en andere mensen 
kunnen ook toegang vragen. Hier krijg je geen melding van dus je zult regelmatig even moeten 

kijken of er nieuwe ‘aspirant leden zijn’. Klik hiervoor op het kopje leden. Ook kun je andere 
mensen medebeheerder maken. Als je op ‘Groepen’ klikt in de linkerkolom, dan zie je rechts 
bovenaan 3 bolletjes. Als je daarop klikt kun je een nieuwe groep aanmaken.  

 

 

 

 

Klik op de drie 
oranje bolletjes 

 

 

 

 

 

Geef de groep een duidelijke naam en maak vervolgens een kanaal aan binnen deze groep door te 

klikken op ‘kanaal toevoegen’. Zonder kanaal kun je niets doen in de groep. In een groep kun je 
verschillende kanalen aanmaken, bijv. een voor informatie en afspraken en een voor 
babbelgesprekken. Kanalen die je voor een groep aanmaakt worden zichtbaar in jouw lijst van 
#Kanalen, maar deze zijn niet zichtbaar voor mensen die niet tot de groep behoren. Je kunt 
eventueel ook leden toevoegen. Hieronder volgen nog wat afbeeldingen van hoe dit proces eruit 

ziet.  
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Instructies gebruik CHRCH-app voor SMARTPHONE:  
App installeren en account maken 
Download de app 
Wie een smartphone of tablet heeft, kan de gratis app CHRCH vinden in de Play Store (Android) of 
App Store (iOS). Na het installeren van CHRCH kies je voor “Bethlehemkerk Hilversum” zoals 
weergegeven in de afbeelding hieronder. De app is ook te vinden via www.chrch.app  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe krijg ik toegang?  
Er volgt een scherm waarin je kunt kiezen voor Inloggen of Registreren. Kies hier: Registreren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul de volgende gegevens in: 

● E-mailadres: Indien je uitgenodigd bent via de mail gebruik dan alsjeblieft het e-mailadres 

waarop je deze mail hebt ontvangen. Let op; ieder persoon heeft een eigen e-mailadres 
nodig om zich te kunnen aanmelden in de app. Woon je met meerdere personen op 1 
adres? Dan is het noodzakelijk dat ieder individu met een eigen emailadres zich aanmeldt. 
Als je een gezamenlijk e-mailadres hebt, dan kan dus maar een van beiden zich 
registreren en inloggen. 

● Wachtwoord (2x): een door jezelf gekozen veilig wachtwoord 

● Klik op ‘registreren’ 

http://www.chrch.app/
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Je ontvangt dan binnen een paar minuten een persoonlijke inlogcode op het hierboven ingevulde 

e-mailadres. Vul deze code in op het openstaande scherm. Let op! Het kan zijn dat deze mail in je 
Spam map belandt. 

Je komt nu op de interne app van Bethlehemkerk Hilversum. Alleen geregistreerde leden van de 
wijkgemeente hebben hier onbeperkt toegang. Als je e-mailadres nog niet in de app geregistreerd 
was moet de beheerder van de app je toestemming geven. Dit kan enkele uren tot dagen duren. 

Heb dus even geduld. Nadat de toestemming is gegeven moet je soms een keer opnieuw uit- en 
inloggen. 

Het kan gebeuren dat je een foutmelding krijgt waardoor je niet kunt aanmelden. Dit ligt vaak niet 
aan jou dus geen paniek. De app is in ontwikkeling en af en toe treden er problemen op. Als dit 
het geval is of het lukt niet om een andere reden stuur ons dan even een e-mail via: 
app@bethlehemkerk.nl  

Wat kan ik zelf verder instellen? 
Home/startpagina 

Als de ‘Homepage’, het startscherm van de app, leeg is dan ziet het eruit als het plaatje hieronder. 

Onderaan het startscherm staan de knoppen ‘Home’, ‘Leden’ en ‘Meer’. Als je op ‘Meer’ klikt, 
verschijnen ook: ‘Account’, ‘Privacybeleid’, ‘Groepen’ en ‘Kanalen’. Verderop in deze handleiding 
zullen al deze functies verder worden toegelicht. Je kunt zelf kiezen welke berichten je op de 
homepage te zien krijgt. Hoe dit werkt kun je vinden onder het kopje: ‘Vullen 
startscherm/meldingen van de app’. 

Inloggen/uitloggen 
Als je geregistreerd bent en je wilt gebruik maken van de app kies dan voor ‘Inloggen’ in plaats 
van registreren. In principe kun je de app gewoon wegklikken en afsluiten, maar als je wilt 
uitloggen dan kan dit door op ‘Account’ te klikken en daarna op ‘uitloggen’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vullen startscherm/meldingen van de app 
Je kunt ervoor kiezen om de laatste berichten uit de kanalen op de ‘Home’ te laten verschijnen of 
te verbergen, bijv. het laatste nieuws van de Bethlehemkerk of een Dagelijkse Bijbeltekst. Hoe doe 
je dit? Als je op ‘Meer’ klikt en vervolgens ‘#Kanalen’, krijg je een lijst kanalen te zien. Klik je er 
een aan, dan kun je via de drie bolletjes in de rechterbovenhoek instellen of je het laatste bericht 
op je startscherm (de homepage van de app) wilt zien en op je telefoon kun je hier ook kiezen of 
je hier notificaties (meldingen) van wilt ontvangen. Op de volgende pagina kun je dit zien met een 

voorbeeld van het kanaal ‘PgH nieuws’.  

mailto:app@bethlehemkerk.nl
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Klik op de 3 bolletjes 

rechtsboven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smoelenboek/Ledenlijst 
Op de app zit een knop ‘Account’ en daaronder ‘Mijn gegevens’. Hier kan iedereen zelf een foto 
uploaden en persoonlijke informatie aanvullen. De gegevens zijn ook aan te passen als je op jezelf 
klikt in de ledenlijst en dan op de drie bolletjes in de rechterbovenhoek zoals aangegeven op de 
afbeelding. Doe dat vooral! Op de bewerkingspagina staat ook een leeg vakje bij het wachtwoord. 
Dit kun je in dit geval leeg laten. Eventueel kun je hier je wachtwoord veranderen. Vergeet na het 
aanpassen van de gegevens niet op ‘opslaan’ te klikken onderaan de pagina.  

Wil je niet dat anderen jouw gegevens kunnen zien? Dan kun je hier een schuifje omzetten bij 
‘Gegevens verbergen in de ledenlijst en op de kaart’. Dit vinkje staat standaard uit. Maar wie het 

schuifje omzet, zorgt ervoor dat andere gemeenteleden zijn/haar persoonlijke gegevens niet 
kunnen vinden op de app. Uiteraard hopen wij dat hiervan weinig gebruik gemaakt gaat worden, 
maar er kunnen omstandigheden zijn dat het toch beter is om aan te vinken dat je gegevens niet 
zichtbaar zijn voor andere gemeenteleden. Deze keuze maakt ieder lid zelf.  

  

Klik op de 3 bolletjes 

rechtsboven! 

Wachtwoord mag hier 

leeg blijven!  
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Verder geldt voor mensen die gebruik maken van een Iphone of Ipad dat je alleen foto’s kunt 

delen in de kanalen en voor de ledenlijst die je op dat moment maakt en niet uit de galerij. Vanaf 
een Android apparaat kan dit wel. Hopelijk wordt dit in de toekomst wel mogelijk. 

Groepen 
Binnen de app heb je de mogelijkheid om zelf groepen aan te maken. Als je een groep maakt ben 
je hier automatisch beheerder van. Wel kun je ook andere mensen tot beheerder maken. Hoe het 

gebruik van de groepen werkt vind je in het hoofdstuk over groepen onder ‘Huidige functies’. 

Reacties 

Momenteel hebben we de mogelijkheid openstaan om overal reacties op te geven. 

LET OP! Als een reactie/bericht lang is dan wordt dit afgekort door drie puntjes (...) aan het eind 
van de laatste zin. Door hierop te klikken kun je de rest van het bericht lezen. 

 

Huidige functies: 
Smoelenboek/ledenlijst 
Zoals eerder vermeld kun je in het Smoelenboek je gegevens aanvullen. Als je lid bent van onze 
gemeente staan je basisgegevens als het goed is al in de app. We vragen jullie allemaal om je 

eigen account aan te vullen met foto, werk, hobby’s, kerkfuncties of wat je maar zou willen delen 
over jezelf. Op de kaart (zie golvende tekentje rechts bovenin) kun je van alle leden waarvan het 
adres bekend is zien waar ze wonen. Ook kun je per lid de gegevens bekijken. Door deze app te 
gebruiken stem je in met het privacy statement en verklaar je verantwoordelijk om te gaan met de 
persoonsgegevens van andere deelnemers van de 
CHRCH-app en deze uitsluitend te gebruiken voor de 
doelstellingen van de CHRCH-app en van de 

geloofsgemeenschap en deze niet te delen met derden.  

Kanalen 
De app heeft verschillende kanalen. De huidige kanalen staan hieronder vermeldt. Hieronder vind 

je per kanaal een korte uitleg. Heb je een idee voor een nieuw kanaal? Laat het weten aan de 
beheerders door een e-mail te sturen aan: app@bethlehemkerk.nl  

#Tekst van de dag 
Hier vind je elke dag een nieuwe Bijbeltekst ter inspiratie. Reageer gerust of de tekst je 

aanspreekt en waarom. 

#BK Nieuws 
Hier vind je al het nieuws van de Bethlehemkerk website. 

#PgH Nieuws 
Hier vind je al het nieuws van de website van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). 

#Orde van dienst & KerkdienstGemist 
Hier verschijnt in de loop van de week de orde van dienst en kun je de kerkdienst terugkijken. Dit 

kanaal en de twee nieuwskanalen worden ‘s nachts bijgewerkt. Dit betekent dat de dienst van 

zondag in principe pas vanaf maandag in de app is terug te kijken.  

#Samen op ....? 
Dit kanaal is bedoeld voor het zoeken van maatjes op iets mee te doen. Heb je een leuk idee en 
zoek je mensen die meedoen? Stel het hier voor en wellicht vind je wel iemand die mee wil doen. 
Bijv.: “Ik wil vanmiddag/deze week gaan wandelen, wil er iemand mee?” 

#Gebedsverzoeken 
Wil je graag gebed voor jezelf of een ander? Deel hier je gebedsverzoek met andere 
gemeenteleden. Deze kunnen dan in hun persoonlijke gebedstijd voor je bidden. Let op: Deze 

verzoeken worden NIET automatisch meegenomen in de voorbeden. 

mailto:app@bethlehemkerk.nl
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#Inspiratie 
Het nieuwe jaarthema komend seizoen is ‘Geïnspireerd Leven’. Dit kanaal is bedoeld om elkaar 

inspireren. Deel hier dus inspirerende teksten, plaatjes, quotes, filmpjes, liedjes etc.  

#Helpdesk CHRCH-app voor en door gemeenteleden 
De CHRCH-app is nieuw en we kunnen ons goed voorstellen dat er veel vragen zullen zijn over hoe 
dingen werken. Als beheerders kunnen we echter geen 24/7 helpdesk bieden, maar hoe langer we 
de app met elkaar gebruiken hoe meer ervaring er in de gemeente zal zijn. Heb je een vraag die 
niet perse door de beheerder beantwoord hoeft te worden? Stel je vraag dan in dit kanaal en help 
elkaar verder in het gebruik van de app! We streven ernaar de handleiding aan te passen wanneer 

nodig en de laatste versie van de handleiding zal ook terug te vinden zijn in dit kanaal. 
 

Groepen 
Groepen zijn bedoeld voor onderlinge communicatie. Er kunnen bijvoorbeeld groepen gemaakt 
worden voor twintigers, Midden in het Leven, breigroepje, BethlehemBikers, etc. etc. Voor 

iedereen is het mogelijk om de groepen te zien en een verzoek te sturen om te mogen aansluiten 
bij de groep. Daarom willen we jullie vragen alleen groepen te maken waarbij andere mensen ook 

welkom zijn. Wil je bijv. een feestje vieren met een specifieke groep mensen? Gebruik dan niet 
deze app om ze uit te nodigen.  
Een voordeel van het aanmaken van een groep binnen de CHRCH-app in vergelijking met 
bijvoorbeeld Whatsapp is dat het communiceren via een groep in de CHRCH-app beveiligd is en 
binnen de app blijft. Zo worden foto’s die gestuurd worden binnen de CHRCH-app niet automatisch 
op alle telefoons en bijbehorende clouds opgeslagen.  

Hoe word je onderdeel van een groep? 
Als je in het startscherm op ‘groepen’ klikt, krijg je een overzicht van de bestaande groepen. 
Hieronder zie je een voorbeeld. Het kan zijn dat er andere groepen bestaan op het moment dat jij 

je aanmeldt. Als je op een groep klikt waar je lid van wilt worden zie je de knop ‘ik wil lid worden’. 
Als je hierop klikt wordt je ‘aspirant lid’, de beheerder van de groep kan je nu toelaten tot de 
groep. Dit kan even duren, want de beheerder is wellicht niet continue online. Zolang je aspirant 
lid bent kun je de inhoud van de groep nog niet zien. In het overzicht staat van welke groepen je 
lid of aspirant lid bent zoals te zien op onderstaande afbeeldingen.  

 
 

Als je lid bent van een groep worden de bijbehorende kanalen 
toegevoegd aan je overzicht van kanalen. Je kunt de berichten in de 
groep lezen door op de naam van het kanaal te klikken. In het 
voorbeeld ‘#Babbelbox’. Onder het kopje leden kun je de leden van de 
groep vinden.  
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Hoe maak je een groep? 

Binnen de app heb je de mogelijkheid om zelf groepen aan te maken. Als je een groep maakt ben 

je hier automatisch beheerder van. Jij kunt andere mensen nu toevoegen en andere mensen 

kunnen ook toegang vragen. Hier krijg je geen melding van dus je zult regelmatig even moeten 

kijken of er nieuwe ‘aspirant leden zijn’. Klik hiervoor op het kopje leden. Ook kun je andere 

mensen medebeheerder maken. Als je op ‘Groepen’ klikt, dan zie je rechts bovenaan 3 bolletjes. 

Als je daarop klikt kun je een nieuwe groep aanmaken. Geef deze een duidelijke naam en voeg 

eventueel leden toe. Maak vervolgens een kanaal aan binnen deze groep door te klikken op ‘kanaal 

toevoegen’. Zonder kanaal kun je niets doen in de groep. In een groep kun je verschillende 

kanalen aanmaken, bijv. een voor informatie en afspraken en een voor babbelgesprekken. Kanalen 

die je voor een groep aanmaakt worden zichtbaar in jouw lijst van #Kanalen, maar deze zijn niet 

zichtbaar voor mensen die niet tot de groep behoren.  
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Veelgestelde vragen 

1.   Ik moet telkens opnieuw inloggen als ik de app open, waarom is dit? 
Als je elke keer dat je de app opent de kerk moet opzoeken en moet inloggen komt dat 
waarschijnlijk doordat jouw apparaat geen vergrendelingscode heeft. De makers van de app 

hebben veiligheid hoog in het vaandel staan en hebben de app zo gemaakt dat als je geen 
vergrendeling op je telefoon hebt de app automatisch uitlogt. Er zijn nu dus twee mogelijkheden: 
1) Je stelt een vergrendelcode/patroon in op je apparaat en de app zal aangemeld blijven, of 2) je 
laat het zo en logt bij elk bezoek aan de app opnieuw in. 

2.   Ik krijg bij het registreren geen code in mijn mail, ook niet in de spam map. Wat doe ik 
nu? 
Als dit het geval is stuur de beheerders dan even een e-mail via: app@bethlehemkerk.nl 

Zij kunnen je dan verder helpen vanuit de beheerdersaccount. 

3.   KerkdienstGemist laat op zondag de dienst niet zien, kan ik ook live/op zondag kijken? 
De link met KerkdienstGemist wordt ’s nachts pas ververst waardoor de kerkdienst via de app pas 
vanaf maandag te zien is. We werken nog aan de mogelijkheid live mee te kijken, maar dat is 
momenteel nog niet mogelijk. 

4.   Ik heb een Iphone/Ipad en ik kan geen foto uploaden in mijn profiel of in de kanalen. 

Dit klopt. Momenteel is het in de app vanuit Iphone en Ipad alleen mogelijk om ter plekke een foto 
te maken of een bestand toe te voegen, maar er is geen toegang tot de galerij. Hopelijk komt deze 
mogelijkheid er in de toekomst wel. Een oplossing kan zijn de foto via de website versie van de 
app te uploaden. Dit kan via www.chrch.app 

5.   Hoe maak ik mijn gegevens onzichtbaar voor de andere gemeenteleden? 
Wil je niet dat anderen jouw gegevens kunnen zien? Ga dan naar jouw gegevens. Dit kan via de 
ledenlijst of via “mijn account”. Afbeeldingen hiervan zijn de vinden op pagina 5 van deze 

handleiding voor tablet en computer en op pagina 13 voor smartphone. Als je klikt op gegevens 
bewerken vind je onderaan een schuifje met de tekst: ‘Gegevens verbergen in de ledenlijst en op 

de kaart’. Als je deze omzet zijn je gegevens niet langer zichtbaar voor andere gemeenteleden.  

6.   Mijn startscherm is onoverzichtelijk door de grote hoeveelheid berichten, kan ik ook 
dingen verbergen?  
Ja dat kan! Je kunt ervoor kiezen om de laatste berichten uit de kanalen op de ‘Home’ te laten 
verschijnen of te laten verdwijnen. Als je op ‘Meer’ klikt en vervolgens ‘#Kanalen’, krijg je een lijst 

kanalen te zien. Klik je er een aan, dan kun je via de drie bolletjes in de rechterbovenhoek 
instellen of je het laatste bericht op je startscherm (de homepage van de app) wilt zien.  

7.   Kan ik meldingen/notificaties ontvangen als er nieuwe berichten in de app komen? 
Als je gebruik maakt van de app op telefoon of tablet dan kun je dit per kanaal instellen. Als je op 
‘Meer’ klikt en vervolgens ‘#Kanalen’, krijg je een lijst kanalen te zien. Klik je er een aan, dan kun 
je via de drie bolletjes in de rechterbovenhoek instellen of je hier notificaties (meldingen) van wilt 

ontvangen. 

8.   Wat is het verschil tussen een kanaal en een groep? 

Kanalen zijn de plek waar informatie in wordt gedeeld. Zo is er een aantal standaard kanalen die 
voor iedereen zichtbaar zijn (PgH Nieuws, BK Nieuws, Inspiratie, Samen op …?, Gebedsverzoeken, 
Orde van dienst & Kerkdienst Gemist, etc.). Naast kanalen bestaan er ook groepen. Deze kan 
iedereen zelf aanmaken en zijn bedoeld voor communicatie met een specifieke groep. In de groep 
komen ook weer kanalen, want zonder kanaal kun je niets doen in een groep. In een groep kun je 

verschillende kanalen aanmaken, bijv. een voor informatie en afspraken en een voor 
babbelgesprekken. Kanalen die je voor een groep aanmaakt worden zichtbaar in jouw lijst van 
#Kanalen, maar deze zijn niet zichtbaar voor mensen die niet tot de groep behoren. 

9.  Ik kan het antwoord op mijn vraag niet vinden? 
Stel je vraag dan in het kanaal ‘Helpdesk CHRCH-app’. In dit kanaal kunnen gemeenteleden elkaar 
verder helpen in het gebruik van de app. We streven ernaar de handleiding aan te passen wanneer 
nodig en de laatste versie van de handleiding zal ook terug te vinden zijn in dit kanaal. Kan je 

vraag niet beantwoord worden in dit kanaal? Stuur dan een mail naar: app@bethlehemkerk.nl  

mailto:app@bethlehemkerk.nl
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