
PGDriebergen Kerk App
We hebben een prachtige kerk app in gebruik in Driebergen voor
onze drie gemeenten - PGDriebergen app
(okt 2020 verkenning, maart 2021 een contract getekend en begonnen 
met het bouwen van de app, en op 03 juni 2021 was de app te downloaden in de app stores)

Je kunt zodra je de app hebt gedownload je eigen profiel aanmaken: zo compleet als je maar wil. Leuk als je 
een foto, je verjaardag, je adres en wat leuke weetjes over jou toevoegt! Dit verschijnt in de ledenlijst die in 
de app zit. Iedereen uit de gemeente met de app kun je op zoeken in de ledenlijst. Zo wordt het ineens 
makkelijk iemand een kaartje te sturen met zijn/haar verjaardag! Ook zit er een agenda-functie in. Alle 
roosters staan dus ook in de app! 

Daarnaast wordt aan de collecte geven nog makkelijker! Het geven gaat via de app, maar dat wordt allemaal 
vanzelf duidelijk en gaan we nog uitleggen als we live zijn! 
Het leukste van de app is natuurlijk het sociale gedeelte! We zullen verschillende groepen maken, zoals 
bijvoorbeeld een marktplaats, een gebedspuntengroep, een groep voor jonge ouders en noem het maar op. 

Ook is er één groep waar iedereen in zit. Hier plaatsen we berichtjes in die voor de hele kerk relevant zijn. 

Uiteraard gaan we iedereen helpen waar nodig zodat we echt met elkaar in de app contact kunnen hebben. 
Heb je er nog vragen over? Stel ze gerust aan een van ons!



Wat statistieken over onze PGDriebergen app

Er zijn nu 244 geregistreerde gebruikers, dus op PGD-niveau.

Hierbinnen hebben een aantal personen zich aangemeld bij een wijkgemeente: 48 bij Catharijne, 52 bij Immanuel 
en 16 bij Traject24. Er zijn dus 128 deelnemers die niet aangesloten zijn bij een wijk, hier ligt nog een uitdaging.

Inzicht in de collectes over de periode van 1-1-2022 t/m 6-11-2022 (dit waren 44 collectes):
• Diaconie:                 € 4387 door gemiddeld 25 gevers per zondag, gemiddeld € 100 per zondag
• Kerk - Algemeen:   €   491 door gemiddeld   5 gevers per zondag, gemiddeld €   11 per zondag
• Kerk - Catharijne:   € 1705 door gemiddeld 14 gevers per zondag, gemiddeld €  39 per zondag
• Kerk - Immanuel:     €   460 door gemiddeld   4 gevers per zondag, gemiddeld €  10 per zondag
• Kerk – Traject24:     €   624 door gemiddeld   4 gevers per zondag, gemiddeld €  14 per zondag
• Totaal                         € 7667, gemiddeld € 174 per zondag.

Het geven aan meerdere doelen / collectes gebeurd ook en is dus mogelijk met de app!  Het rekening nummer waarop de collecte 
word gegeven is een AMBI doel wat dus ook belasting aftrekbaar is. Je vindt een overzicht van in de bank staten terug.
• Er zijn 85 gebruikers, die bij elkaar een saldo van € 3280 hebben (dit is het saldo van het bedrag waaruit gegeven wordt zoals bij 

collectebonnen).



Wat kan ik verder met onze PGDriebergen 
app?
• We hebben 16 groepen in de app actief en waar leden aan gekoppeld 

worden door de app eigenaar. Je kunt ook lidmaatschap aanvragen
• Je kunt ook zelf een groep aanmaken en leden koppelen
• Berichten verkeer en agenda informatie wordt slechts met de leden 

van een groep gedeeld (niet met de andere groepsleden)
• De app biedt vergelijkbare features met WhatsApp en Facebook
• Je kunt foto’s video’s en andere media bestanden delen met elkaar
• In de lijst met leden is vaak te zien wat het email adres is indien je 

contact wil leggen en de overige contact gegevens (mobiel enz.)



App scherm voorbeelden

Onze app links boven Meldingen – belletje rechts boven Een bericht in een groep Een bericht met een media bestand



App scherm voorbeelden

Gemeenteleden overzichtCollecte scherm met doelenEen agenda voorbeeld Je bepaald zelf wat je wilt delen!



App scherm voorbeelden

Ontdek nieuw groepenProfiel overzicht per lid opzoekbaarGemeente ledenlijst Zelf een bericht opstellen en versturen
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