
Mozeskerk-app 

Onze eigen kerk-app draait nu een aantal maanden en er zijn nu 151 gemeenteleden actief op de 

app. Deze app wordt ontwikkeld door Donkey Mobile. Neem gerust eens een kijkje op hun website 

www.donkeymobile.app voor meer informatie over de app als u nog twijfelt om ook de Mozeskerk-

app te downloaden. 

Mocht het niet lukken om de app te downloaden, laat dit dan weten aan één van de leden van het 

communicatieteam van onze kerk: Hans Meijer, Peter Kramer, Maarten Hage of Mieke Vleugel. 

Wij zijn uiteraard bereid om u/jou te helpen. 

 

Diverse groepen in de app 

Eenmaal ingelogd in de app dan zie je bij de knop ‘ontdek’ welke groepen er allemaal zijn waar je nog 

geen toegang tot hebt. Je kunt per groep eenvoudig toegang aanvragen door te klikken op de knop 

‘vraag toegang’. De betreffende beheerder van de groep krijgt dan automatisch bericht en zal jou 

dan toelaten tot de groep indien dit gewenst is. 

 

Plaatsen van berichten 

Wist je dat je zelf ook berichten kan plaatsen in de app? Dit kan voor heel de gemeente, maar 

bijvoorbeeld ook aan een bepaalde groep binnen de kerk, zoals crèche, kindernevendienst, 

zanggroep etc. Uiteraard moet je dan wel lid zijn van deze groep. 

En er kan dan ook gereageerd worden op een bericht. Want wat is het leuk om wat foto’s te zien van 

bijvoorbeeld de buitendienst van 25 juli jl.  

Schroom niet om af en toe eens een bericht te plaatsen! Ook als u zelf naar een activiteit bent 

geweest of gaat organiseren: laat gerust eens iets weten via de app. 

Het communicatieteam houdt uiteraard toezicht over de berichten die geplaatst worden en kan, 

indien nodig, berichten verwijderen/aanpassen. 

Mocht je suggesties hebben voor berichten die wellicht geplaatst kunnen worden, maar je twijfelt of 

dit kan, bespreek dit dan gerust met het communicatieteam. 

 

Agenda 

Alle diensten, vergaderingen of evenementen zullen hier in vermeld worden. Als je op de agenda 

klikt, krijg je de optie deze toe te voegen aan je persoonlijke agenda-app op je telefoon.  

Elk lid van de app kan ook zelf een agenda-item toevoegen. 

Mocht je dus een activiteit organiseren en je stuurt hiervoor informatie naar Triade, zet deze 

informatie dan ook gelijk zelf in de app 😉. Klik hiervoor in de agenda op het plusje. 

 

Collecte/Geven 

In de app zit een mogelijkheid om digitaal geld te geven aan de collecte. 

Elke zondagochtend staan de nieuwe collectes van die week klaar in de app. In de app wordt gewerkt 

met een saldo dat je via ideal kunt opwaarderen. Vervolgens kan je zelf bepalen welk bedrag je geeft 

aan de collectes. Het opladen van het saldo kost € 0,35 aan transactiekosten. Dit zijn de enige kosten 

die niet naar het collectedoel gaan. Je kan er ook voor kiezen geen saldo in de app te zetten en per 

collecte geld over te maken. Dan kost het wel per keer € 0,35 aan transactiekosten. Het is dus 

http://www.donkeymobile.app/


voordeliger om saldo op te laden. Opgeladen saldi is voor de belasting aftrekbaar. Op je bankafschrift 

komt de tenaamstelling van je gemeente te staan. 

 

Gemeente 

Je kan zelf kiezen hoeveel en welke persoonlijke gegevens je invult bij ‘profiel’. 

Via ‘gemeente’ kan je zien wie er allemaal lid is van de app. Indien een lid gegevens heeft ingevoerd 

kan je via die gegevens dus ook eenvoudig contact zoeken met een gemeentelid. Als je het mailadres 

of telefoonnummer wat langer ingedrukt houdt dan wordt automatisch de mail danwel 

telefoonmenu opgestart. 

 

Wil je het nog eens rustig nalezen met wat meer uitleg? Ga dan naar deze website: 

https://www.donkeymobile.app/de-app-in-gebruik. 

Als er vragen of opmerkingen zijn, mail deze dan gerust naar 

communicatieteam@pknkapellebiezelinge.nl. 

Hartelijke groet, 

Hans, Peter, Maarten en Mieke 

https://www.donkeymobile.app/de-app-in-gebruik

