
Hervormde Gemeente Zierikzee (Gewone Wijk) 

Instructie installatie & gebruik van Chrch app 

 

Installatie: 

De church app is te downloaden onder de naam "chrch". Op de website https://chrch.org/ zijn 

gedetailleerde instructies te vinden. 

 

Korte samenvatting gebruik Church-app:  

Na het opstarten van de app kun je "Hervormde gemeente Zierikzee" kiezen en registreren door je 

emailadres in te vullen en 2 x je wachtwoord in te vullen. Let op: Registratie kan 1 tot 2 dagen in beslag 

nemen.  

Na registratie kun je inloggen met je emailadres en wachtwoord. Vervolgens kun je je gegevens verder 

aanvullen door rechtsonder de knop “Meer” en daarna de knop “Mijn gegevens” in te drukken. 

Op de Homepage worden de courante berichten getoond zoals de laatste zondagsbrief, eredienst en/of 

prikbord item. Desgewenst kan hierop geklikt worden voor meer informatie. 

In het tabblad Agenda is vanzelfsprekend de kerkelijke agenda te zien wanneer en hoe laat erediensten 

en/of bijeenkomsten zijn. 

In het tabblad Leden zijn de actieve leden van de Churchapp zichtbaar welke de optie "Mijn gegevens 

geheim houden voor andere gemeenteleden" NIET hebben aangevinkt. 

Tabblad "Meer" heeft een aantal kanalen waaronder:  

- Prikbord. Hier worden kleine kortlopende zaken weergegeven zoals "Briefbezorgers gezocht" of 

"Sleutels gevonden in het kerkcentrum". Leden kunnen zelf een bericht plaatsen via het + teken rechts 

boven in het scherm. 

- Kerkomroep. Erediensten worden opgenomen via Kerkomroep.nl (sIKN). De diensten kunnen via deze 

app enkele uren na de dienst beluisterd worden. (via een andere app "Kerkomroep" kunnen de diensten 

wel live beluisterd worden.) 

- Nieuwsberichten. Nieuwsberichten zijn berichten welke worden gesynchroniseerd van de website 

https://www.hervormdzierikzee.nl/gw/ 

- Zondagsbrieven. Hier zijn alle zondagsbrieven van de laatste periode zichtbaar. Selecteer de gewenste 

brief en deze zal geopend worden. Voor het leesbaar maken kan er desgewenst in- en uitgezoomed 

worden. 

 

Vragen, adviezen en/of opmerkingen zijn altijd welkom. Het doorvoeren van eventuele wijzigingen 

hangt van meerdere factoren af en kan daarom veel tijd in beslag nemen. Graag je begrip hiervoor. 

 

Let op: Iphone gebruikers; bij een aantal velden is het onduidelijk hoe om terug te gaan naar het vorige 

scherm. Dit is een foutje in app voor Iphone-gebruikers. Linksboven is de knop "terug" er wel maar is niet 

zichtbaar. De denkbeeldige knop indrukken en je komt in het vorige veld terecht. 
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