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Een nieuwsbrief?
Misschien bent u wel verbaasd dat er een nieuwsbrief
verschijnt. Dat kan ik me wel voorstellen, want ons leven lijkt
voor een groot deel weer op dat van voor Corona. Deze
nieuwsbrief gaat dan ook niet over beperkingen in de
ontmoetingen, maar over een onderwerp dat tot doel heeft
onze geloofsgemeenschap te versterken. Deze week wordt
de ‘Carnisse Haven app’ gelanceerd. In deze nieuwsbrief
leest u er alles over.
Hartelijk dank aan allen die bij de opzet en inrichting van
deze app meegewerkt heeft: een mooi stuk werk van Kees,
Arnold, Marijn, Freek en Louw. Maar een dergelijke app kan
alleen maar goed werken als deze ook wordt gebruikt.
Daarom beveelt de kerkenraad deze app ook van harte bij u
aan!
We hopen dat de app voorziet in informatieverstrekking over
onze wijkgemeente en bijdraagt aan de samenhang en
betrokkenheid.
Bas Nootenboom
Voorzitter wijkkerkenraad Carnisse Haven

OVERDENKING

Wanneer je je isoleert
van je omgeving,
verstar je en sluit
je een groeiproces uit.

Julius Fast
(uit: Momenten van bezinning)

Deze nieuwsbrief verschijnt
onregelmatig en slechts als er
aanleiding voor is. Voor
tweewekelijkse communicatie
vanuit de wijkgemeenten van de
Protestantse kerk in Barendrecht
verschijnt Klankbord. Meer
informatie op carnissehaven.nl
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Carnisse Haven heeft een eigen app!
Vanaf vandaag kunt u de Carnisse Haven app
installeren. In deze tijd, waarin mobiele telefoon,
tablet (iPad), etc. niet meer zijn weg te denken en
voor steeds meer dingen worden gebruikt, biedt
deze app nieuwe mogelijkheden. Ook voor onze
wijkgemeente.
Waarom een Carnisse Haven app?
We hopen met deze app vooral het ‘kennen en
gekend worden’ te versterken, de onderlinge
communicatie tussen groepen en de
informatievoorziening over activiteiten te verbeteren
én praktische zaken als roosters voor bv. kosters,
digicom en koffieschenken inzichtelijker te maken.
En om niet te vergeten: de app is een mooie
vervanging van het gezichtenboek.
De Carnisse Haven app biedt dus veel aanvullende
mogelijkheden. Met de nadruk op 'aanvullend': de
meeste bestaande manieren van contact en
communicatie, zoals Klankbord en de website, zullen
hun plaats houden. De facebook groep wordt
geleidelijk aan vervangen door de app en dat zal ook
voor sommige Whatsapp groepen gelden.
Doet u mee?
De Carnisse Haven app is al gevuld met de
gegevens van de ongeveer 150 gemeenteleden die
in het laatste gezichtenboek voorkomen, voor zover
zij daartegen geen bezwaar maakten.
We hopen dat zoveel mogelijk andere bij Carnisse
Haven betrokken gemeenteleden de app gaan
gebruiken. Alleen dan kan de Carnisse Haven app
een goed communicatiemiddel worden en daarmee
een alternatief voor brieven, mails en Whatsappgroepen.

Waar gaan we de Carnisse Haven app
voor gebruiken?
De afgelopen maanden zijn gebruikt om
proef te draaien met de app, zodat er
direct bij de start zinvolle dingen te zien en
te doen zijn. Hieronder een opsomming.
Gemeentegids: hierin zijn de mensen uit
het gezichtenboek al opgenomen.
Berichten: wekelijks leest u een nieuw
bericht in de rubriek ‘Week in - week uit’,
de kerkdiensten worden aangekondigd, te
zien is wie de bloemen ontvangt en als er
een liturgische schikking is, wordt deze
toegelicht. Ook worden activiteiten zoals
de jaarlijkse barbeque en
gemeentezondag en concerten
aangekondigd.
Agenda: hierin zijn activiteiten in en rond
Carnisse Haven opgenomen. De roosters
van groepen (‘wie heeft wanneer bv.
kostersdienst, digicom of koffiedienst?’)
zijn te raadplegen voor de mensen die in
die groepen zitten.
Groepen: er zijn ‘open’ en ‘gesloten’
groepen. Alle gemeenteleden zien de
open groepen, dat zijn Carnisse Haven en
Lief en Leed. Wilt u iets algemeens aan
uw mede-gemeenteleden laten weten,
schrijf dan een bericht in ‘Carnisse
Haven’.Gaat het om ‘Lief & Leed’, gebruik
dan de gelijknamige groep.

Medio volgend jaar is er een evaluatie van de
Carnisse Haven app. Gezien de goede berichten uit
de ca. 200 andere (wijk)gemeenten, waaronder de
Bethelkerk, die de app al gebruiken, hopen we op
een positief resultaat!
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De ‘gesloten’ groepen zijn: activiteitencommissie,
boekenhaven, cantorij, cultuur carnisse haven,
diaconie, digicom, jeugdkerk, kerkenraad,
kerkrentmeesters, kindernevendienst, kinderoppas,
koffieschenken, kosterdienst, moderamen, open
kerk, pastorale contactpersonen, pastorale
wijkraad, sandwichclub, schoonmaken en tuin,
wijkraad eredienst.
Contactpersonen van deze groepen zijn benaderd
over het gebruik van de app voor hun activiteit.
Gaandeweg zullen de genoemde groepen in
gebruik worden genomen.
In principe kunt u via de knop ‘Ontdek’ tot elke
groep toegang vragen. Alleen voor de Boeken
Haven is dat zinvol. Wilt u bv. meedoen met
digicom of koffieschenken, dan kunt u het beste
persoonlijk contact hierover opnemen.
Privacy
De Carnisse Haven app is gemaakt door de appbouwer Donkey Mobile. Donkey Mobile wordt
aanbevolen door de Protestantse Kerk. De app
voldoet aan de strenge eisen die de AVG
(privacywet) stelt. Belangrijk om te weten is dat
alleen gemeenteleden van Carnisse Haven (en zij
die nauw betrokken zijn én lid zijn van een andere
wijkgemeente van de PG Barendrecht) worden
toegelaten tot de app.
In het praktische gebruik zal ‘privacy’ niet altijd in
het geding zijn: de meeste berichten gaan over
activiteiten in Carnisse Haven, in de agenda komen
bv. roosters voor van o.a. kosters, schoonmaak,
open kerk en koffiedienst.
Maar in een groep als ‘Lief & Leed’, waarin ieder
gemeentelid de mogelijkheid heeft om zijn of haar
vreugdevolle en verdrietige dingen met de andere
gemeenteleden te delen, luistert het natuurlijk wel
weer nauw. In de eerste plaats moet u weten dat
wat u deelt gelezen kan worden door alle
gemeenteleden van Carnisse Haven. En mocht het
voorkomen dat u iets schrijft over een medegemeentelid dat door bv. een ziekenhuisopname
graag een kaartje krijgt, vraag dan nadrukkelijk om
toestemming daarvoor!

Installatie
U kunt de Carnisse Haven app installeren
op uw mobiele telefoon of uw tablet / iPad,
als u dat wilt ook op allebei.
Voordat u de app kunt gebruiken moet u
zich eerst registreren. Download de app in
de Play store (Android) of App Store
(Apple) door te zoeken op Carnisse Haven
en achtereenvolgens te klikken op
downloaden en installeren.
Staat u in het Gezichtenboek?
Als u de app opent, dan vult u uw emailadres in dat in het Gezichtenboek
staat.
U bedenkt een eigen wachtwoord
(minimaal 6 tekens, waaronder 1 cijfer).
Daarna krijgt u een mail (om er zeker van
te zijn dat u zelf de aanmelding doet),
graag daarmee uw account bevestigen.
Direct daarna kunt u de app openen.
Als u elke keer dat er een bericht in de
app geplaatst wordt, een melding wilt
krijgen, dan klikt u op Meldingen toestaan
(u kunt dit later ook weer wijzigen, zie de
gebruikershandleiding).
Komt u niet in het Gezichtenboek voor?
Voer dan eerst de stappen uit die
hierboven staan.
Als u via de mail uw account hebt
bevestigd, dan vult u in de app uw
roepnaam en achternaam in en plaatst u
een foto van uzelf. U kunt een foto
uploaden die al op uw laptop of PC staat,
ook kunt u op dat moment een foto
maken. Daarvoor moet u de app wel
toestemming geven.
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Als u deze stappen gedaan heeft, verschijnt de
melding dat “Uw account nog niet is goedgekeurd”.
Die goedkeuring geeft de ledenadministrateur van
Carnisse Haven, die tevens beheerder van de app
is. Uit oogpunt van privacy krijgen alleen
gemeenteleden van Carnisse Haven (en zij die
betrokken zijn bij Carnisse Haven maar lid zijn een
andere wijkgemeente van de PG Barendrecht)
toegang tot de app.
De laatste stap is het aanvullen van uw profiel, het
knopje daarvoor zit helemaal rechtsonder in het
scherm. U kunt daar bv. een andere foto,
telefoonnummer(s), uw adres opnemen. Zoals
gezegd: deze gegevens zijn alleen te zien voor uw
mede-gemeenteleden!
Vragen? Hulp nodig?

KOKS GEZOCHT!

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen
met:

We hebben dit jaar voor de
jongerencatechese een nieuwe vorm
gekozen.

Kees Hommersom
tel. 010-2033100
mail: ledenadm.carnissehaven@gmail.com

We nodigen de 12 tot +/- 17 jarigen Aan
tafel!

Voor vragen over de installatie en het gebruik kunt
u ook wenden tot:

De bijeenkomsten beginnen om 18.00 uur
en duren uiterlijk tot 19.30 uur.

Arnold en Marijn Sluijs
tel. 0180-620712
mail: a.m.sluijs@solcon.nl
mail: marijnsluijs2001@gmail.com

Als men eerder weg moet is dat mogelijk.

Freek Plugge
tel. 0180-619063
mail: freek.plugge@four-elements.nl

Het gaat om de volgende data:

Louw Stroo
tel. 0180-623771
mail: louwstroo@gmail.com

We zoeken nog mensen die voor een of
meerdere bijeenkomsten een eenvoudige
maaltijd willen bereiden.

15 sept / 29 sept / 13 okt
(27 okt geen bijeenkomst in verband met
herfstvakantie)
10 nov / 24 nov / 8 dec
12 jan / 26 Jan / 9 feb
23 feb / 16 mrt / 30 mrt afsluiting
In de hal van de kerk ligt een intekenlijst.
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