
 

 

De PGV Veenendaal app 

We hebben als PGV Veenendaal een eigen besloten app!  
Deze app is een initiatief van het bedrijf Donkey 
Mobile in samenwerking met de PKN. Dit zijn zij 
gestart omdat: “alles wat we belangrijk vinden staat 
op onze telefoon. De kerk hoort daar ook te zijn”. 
Sinds enkele weken is onze eigen app 
beschikbaar. De wijkkerkenraad van Zuid-West 
heeft de app als proef in gebruik, en ook een groep 
uit de Midden-generatie gebruikt de app inmiddels. 
Deze proeven zijn goed verlopen en daarom is het 
tijd voor de volgende stap. 

Wat doet de app? 
De app geeft inzicht in de gemeenteleden die actief 
zijn in de app. Het is een besloten app, die alleen 
door onze eigen gemeenteleden gebruikt kan 
worden. Die gemeenteleden kunnen zich 
organiseren in groepen, berichten delen en daarop 
reageren. Daarnaast houden we een 
activiteitenagenda bij en kunnen we met de app 
ook collecteren. 

Hoe kunt u meedoen? 
U kunt de app downloaden in de Google Playstore 
(Android) of in Appstore (Iphone). In beide stores 
zoekt u naar “PGV Veenendaal” waarna u deze kunt downloaden.  
Dan kunt u zichzelf aanmelden: om toegelaten te worden zijn een paar gegevens verplicht: 
voornaam, achternaam, e-mailadres en een foto.  
Daarbij willen we graag de volgende opmerkingen plaatsen: 

• Een foto kan je uploaden of direct met de camera van je telefoon maken. Het is bij voorkeur fijn 
als deze van jezelf is, maar als je dat echt niet wilt dan mag het ook je huisdier of favoriete plant 
zijn. Maar juist een eigen foto helpt in het herkennen van elkaar en maakt het makkelijker contact 
met elkaar te leggen. 

• Als je achternaam een tussenvoegsel heeft (de, van, van de) schrijf die dan met kleine letters. De 
app sorteert de achternaam op het eerste woord met een hoofdletter. 

Vervolgens moet je even wachten om toegelaten te worden. De leden van de werkgroep zijn 
gemachtigd dit te doen. We proberen de tijd zo kort mogelijk te houden tussen aanmelden en 
goedkeuren, dus meestal is dat snel geregeld.  
Waarom controleren we? We controleren in deze tijd of je in de ledenlijst van de kerk staat. We 
vormen een besloten groep gebruikers waarin de deelnemers privégegevens delen. Met het bedrijf 
Donkey Mobile hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt 
over het zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Op verzoek kunnen we je gegevens direct weer 
verwijderen. 
Mocht u niet in de ledenlijst staan, maar wel een erg sterke band met onze wijkgemeente hebben dan 
willen we u vragen zich te laten voordragen door een bestaand lid van de gemeente. Dit lid kan 
hierover een e-mail sturen naar zw-donkeymobile@pkn-veenendaal.nl.  

Hoe nu verder? 
In de komende weken zullen we in de zondagsbrief, op onze sociale media kanalen en/of Samen Éen 
stukjes schrijven over het gebruik van de app zodat we deze met elkaar stap voor stap beter leren 
kennen en kunnen gaan gebruiken. 
De eerste stap is je eigen profiel. Nadat je definitief bent aangemeld kun je jouw persoonlijke profiel 
in de app aanpassen. Je kunt je adresgegevens toevoegen, maar ook je beroep of andere informatie. 
Net wat jij wilt delen met de andere leden. Je wijzigt je profiel als volgt: 
1. Klik op het profiel-teken rechtsonder op het scherm. 

2. Klik op bewerk profiel. 

3. Voeg de informatie toe die je wilt delen. Gemeenteleden kunnen je op deze manier makkelijk 

vinden. Je kunt ook een leuke beschrijving toevoegen. 

Bonus: als je in de ledenlijst op het profiel van anderen klikt krijg je allerlei mogelijkheden:  
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De PGV Veenendaal app 

• Stuur een e-mail: Tik op het e-mailadres en verzend een e-mail met je eigen e-mailaccount. 

• Navigeer naar het adres: Tik op het adres, open het adres met bijvoorbeeld Google maps en 
bereken de route. 

• Voeg een verjaardag toe aan je agenda: Tik op de geboortedatum, sla de datum op in b.v. 
Outlook. 

De werkgroep (en tevens helpdesk) bestaat uit Maartje Visser, Jasper Rou, Hans Kroon, Gertjan Pol 
en, Adri Cardol. Bij hen kunt u terecht met al uw (app) vragen. Ze zijn bereikbaar via het e-mailadres: 
zw-donkeymobile@pkn-veenendaal.nl. 
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