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Wat kan de APP 
Met de app kunnen we als kerk contactgegevens van gemeenteleden op een beveiligde 

omgeving delen. Daarnaast is het mogelijk om  via de APP je jaarlijkse bijdragen te doen in de 

toekomst.  Daarnaast is het mogelijk om nieuwsitems en agenda items te delen.  

Veilig! 

Met Appostel hoeft u zich daar geen zorgen over te 

maken. Alle persoonlijke en financiële informatie die 

gedeeld wordt binnen de app is alleen te bekijken door 

de mensen uit uw gemeente. U bepaalt bovendien zelf 

welke gegevens u wel en niet wilt delen met uw 

gemeenteleden. Op deze manier behoudt u de controle 

over uw privacygevoelige informatie, wordt de 

informatie gebundeld op één overzichtelijke plek en 

handelt u meteen conform de AVG-wetgeving. 

Hoe start je? 



  

 

De afgelopen weken is er gevraagd om je te registreren via de website van de kerk op de 

appostel app/ kerkbalans. Door dit te doen hebben wij op de achtergrond een koppeling met 

de ledenadministratie kunnen maken.  Via deze manier hebben we de mensen die zich 

aangemeld ook kunnen toevoegen aan de app.  

 

 

Stap 1 

Download de app op je telefoon. Je kunt dit doen door naar de appstore (iphone)/ Play store 

(android) te gaan. Je zoekt naar de appostel app en en klikt op installeren. 

 

Stap 2 

Controleer of je een mailtje hebt gehad dat je toegevoegd bent aan de app. Het kan zijn dat het 

mailtje in je Spam mail staat. Het mailtje ziet er als volgt uit: 



  

 

 

Open nu de app op je telefoon. Er opent nu een pagina waar je de Bethlehemkerk moet 

selecteren: 



  

 

 

 

Stap 4:Wachtwoord instellen 

De eerste keer moet je een wachtwoord instellen. Als je het wachtwoord hebt ingesteld kan je de 

volgende keren gewoon inloggen op onderstaande scherm. De eerste keer ga je een 

wachtwoord instellen bij de knop wachtwoord herstellen bij de pijl op het plaatje.  



  

 

 

Als je op de knop klikt opent er een pagina waar je het mailadres invult wat je hebt doorgegeven 

in  het aanmeldformulier.  Daarna klikt je op verzenden: 



  

 

 

In je mail krijg je nu een link waar je het wachtwoord instellen. Klik op de de link in de e-mail die 

je hebt ontvangen. Je krijgt nu 2 invulvelden waar je het nieuwe wachtwoord invult. En klik op 

bevestigen.  

 

 



  

 

Als het wachtwoord goed ingesteld is krijg je een melding dat het gelukt is. De pagina die 

dan opent daar hoef je niet op in te loggen, Je mag deze pagina wegklikken. Je gaat nu op je 

telefoon weer naar het icoontje van de Appostel app 

 

En je logt nu in met je emailadres en het ingestelde wachtwoord: 



  

 

 

Als je ingelogd bent kan je nu door de app heen klikken. In latere fase zal hier het ook nieuws en 

agenda gevuld worden nu gaan we vooral zorgen dat er zoveel mogelijk mensen in het 

smoelenboek staan. Voor het verwerken van de vrijwillige bijdragen zullen we nog los contact 

opnemen. 



  

 

. 

We richten ons nu op het 4de icoontje dit is het adressenboek waar gemeenteleden elkaar 

kunnen vinden. ALs je hier op klikt zie je de actieve leden die aangegeven hebben dat hun 

gegevens zichtbaar mogen zijn in het adressenboek.  

Als je op een persoon in het adressenboek kan je de extra gegevens zien van een persoon: 



  

 

 

Door rechtsonder op de 3 puntjes te klikken kan je zelf je accountgegevens aanpassen en een 

profielfoto instellen. Als je op de 3 puntjes klikt klik je daarna op bovenin het scherm op 

account. Daarna opent onderstaand scherm: 



  

 

 

Schuif het onderdeel ik wil in de contactenlijst staan aan naar rechts zodat andere leden ook u 

kunnen vinden.  

Bij vragen neem contact op met:  

 

appostel_bk@pknpapendrecht.nl 
 



  

 

 

 


