PKN Brakel Community
Achtergrond
Een aantal weken geleden stond de vooraankondiging in de kerkbode: we zijn bezig om een 2e, afgeschermde
website te maken voor al onze leden:
In verband met de aangescherpte privacywetgeving, met name de wet AVG, moeten we onze website
aanpassen. Privacygevoelige informatie mag niet meer onbeperkt publiek toegankelijk zijn. Dat betekent dat
zaken als de kerkbodeberichten en waarschijnlijk ook de opnames van kerkdiensten in de toekomst verplaatst
worden naar een beveiligd gedeelte van de website, dat alleen via een logincode en wachtwoord toegankelijk
is. Maar we willen van de nood ook een deugd maken. De technische ontwikkelingen hebben niet stil gestaan,
en we willen van het beveiligde gedeelte dan ook een moderne communicatie-website maken, waar alle
commissies, clubs en verenigingen hun afspraken, activiteiten en documentatie kunnen delen en waarop ook
individuele gemeenteleden hun bijdrage kunnen leveren in de vorm van berichtjes en foto’s. Het gaat nog wel
even duren voor het zo ver is, en er komt nog een uitgebreide nieuwsbrief over, maar dan bent u vast
voorbereid. We wensen het team, dat onder leiding van Aart Quivooij en Hilbert Bronkhorst bezig is met de
vernieuwingen, veel succes toe.

Wat is het?
Een digitaal communicatie platform voor alle leden van onze kerk. Via een persoonlijk account kunt u
inloggen op dit platform. Hierdoor zijn de berichten en informatie allèèn zichtbaar voor onze leden. Op deze
manier kunnen we veilg met elkaar communiceren, tips uitwisselen, nieuwtjes plaatsen, kerkbode lezen, etc.

Voor wie is het?
Het communicatie platform is voor elk lid van onze gemeente, en eventueel bijv voor mensen die meewerken
in onze gemeente, aan de Vakantie Bijbelweek of Kerst wandel event, etc.

Hoe kan ik inloggen?
Om in te kunnen loggen hebt u een account nodig. Een account kunt u aanvragen via:
community@hervormdbrakel.nl
Onder vermelding van Voor en Achternaam. Na controle krijgt u dan binnen enkele dagen een email met
daarin de gegevens van uw account en een link om een wachtwoord in te stellen.

Hoe werkt het?
Binnen het platform kunt u via het menu naar de verschillende onderdelen gaan. Het Community deel zit
onder het item: Community.

Tijdlijn:
De tijdlijn geeft alle berichten weer in chronologische volgorde, hier kunt u snel de laatste berichten zien. Je
kan er ook zelf berichten plaatsen, die zijn dan zichtbaar voor iedereen binnen de community. Dit biedt veel
mogelijkheden. Elke vraag, tip, idee, etc. die de hele gemeente aangaat kunt u hier plaatsen, denk aan bijv:
“wie wil er glazen potten sparen voor het KerstWandelEvent?”
“Wie kan er vrijdag rijden voor de club?”
“Tip: deze youtube video is het bekijken waard.”
“Geboortebericht: ”
Etc.

Groepen:
Binnen de Community kunnen groepen aangemaakt worden voor specifieke groepen van personen. Hier
binnen kunnen berichten gedeeld worden die enkel voor die groep bedoeld zijn. Bijv. Een groep voor alle
vrijwilligers van de Rommelmarkt. Alle JeugdLeiding, etc. Bovendien kunnen we ook groepen aanmaken voor
bepaalde interesses: “achtergrond informatie”,”Youtube video’s”,”website tips”, etc. Door lid van zo’n groep
te worden kan je meelezen en meedelen in de informatie binnen die groep.
Forums:
Binnen de Community Groep kan naar keuze ook een forum aangemaakt worden. In een forum kan per
onderwerp een discussie gestart worden. Dit is wellicht leuk voor bijv. Een bijbelstudie groep, of voor de
verschillende facetten van de organisatie van het Kerst Wandel Event.
Foto’s:
Binnen de Community kunnen foto albums aangemaakt worden, kunnen we foto’s delen van allerlei
activiteiten.

Wat is er nog meer?
Jaargids:
Naast het Communicatie platform, zijn er nog meer pagina’s: de gehele Jaargids staat nu digitaal binnen de
beveiligde omgeving. Dit heeft als groot voordeel dat wijzigingen niet meer hoeven te wachten tot volgend
jaar september, aanpassingen kunnen nu direct doorgevoerd worden:

Kerkbode:
Ook de kerkbode staat online binnen de beveiligde omgeving. De kerkbode was de oorspronkelijke aanleiding
voor dit platform. Vanwege privacy gevoelige informatie kunnen we de kerkbode niet meer op de publieke
website tonen.

Agenda:
Alle activiteiten van de gemeente kunt u ook terug vinden in de Agenda:

Tijdelijk: (Corona maatregel)
Het is mogelijk om te reserveren voor het bijwonen van een kerkdienst.

Help:
In het hoofdstuk “Help” worden de meest gangbare mogelijkheden uitgelegd, het is verstandig om dit
hoofdstuk een keer door te nemen.

Tot Slot
In dit tijdperk van digitale middelen is online communicatie niet meer weg te denken. Wij willen daar als kerk
ook in meegaan, en wij hopen dat dit platform bij gaat dragen aan een betere en snellere communicatie
tussen gemeenteleden onderling. Wij hopen dan dat u veel gebruik zult kunnen maken van het platform:
Zodat we meer van elkaar mogen weten, meer voor elkaar kunnen betekenen en meer van elkaar mogen
leren. Dit alles voor een verdere opbouw van de gemeente, als ook van uw persoonlijk geloof.
Voor toegang / vragen / technische problemen / ideeën, etc. kunt u mailen naar:

Community@hervormdbrakel.nl

