
chrch-dag 16 september 2017

app: 	 	 https://api.chrch.org/app/

admin: 	 https://chrch.org/admin/ (dus zonder api. zoals voorheen)

community:	 https://community.chrch.org, gebruik naast dit document de diverse trainingen.


Basisgegevens

Ga naar Instellingen > organisatorisch en vul alle velden in. 


Subdomein kan leeggelaten worden omdat er in eerste instantie geen eigen url voor de eigen 
webapp beschikbaar is. De algemene is wel te bereiken via https://api.chrch.org/app/


Het e-mailadres is belangrijk omdat dit de afzender vanuit chrch is. Het beste kun je hier een 
naamkerk@chrch.org e-mailadres invullen om zo de kans te vergroten dat de e-mail goed wordt 
afgeleverd.


Het adres is belangrijk omdat dit ook het middenpunt van de kaartweergave onder “Leden” is. De 
contactpersoon krijgt alle mails over bijvoorbeeld nieuwe leden die zich geregistreerd hebben.


Vormgeving

Op https://community.chrch.org/t/training-1-voorbereidingen/68 kun je meer lezen over wat er 
nodig is voor de vormgeving. 


Het gaat niet om het uiterlijk, maar herkenbaarheid is goed. Een logo is zelfs nodig omdat leden 
anders de kerk niet kunnen kiezen in het startscherm.


Kies bij voorkeur een achtergrondfoto waar de gemeente opstaat om zo het persoonlijke te 
benadrukken. Voor de rust zou je ook een abstract beeld kunnen gebruiken. Een foto van de 
buitenkant van de kerk focust op de buitenkant en maakt het wellicht iets afstandelijk.


Een vierkant logo is optioneel en wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het favicon (icoon op tabblad 
en onder favorieten in de browser).


De kleur geef je aan in hexadecimaal rgb-formaat. Mocht niemand in de groep een grafisch 
bewerkingsprogramma op zijn of haar laptop hebben, vraag het een andere groep of probeer de 
kleur via de website te achterhalen. :-)
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Leden

Een export van de ledenlijst of de ledenlijst in Excel-formaat kun je gebruiken voor de import. Met 
één lid per rij. 


De bovenste rij moet de kolomnamen bevatten. Soms begint de data al op rij 1 en soms staat er 
een naam zoals “Sheet 1” in de bovenste rij. Dit gaat niet goed.


Iedere rij moet een uniek kenmerk hebben dat gebruikt kan worden bij de synchronisatie (opnieuw 
importeren van de lijst) zoals bijvoorbeeld een kolom met een unieke lidnummer. 


Ook moet iedere rij een kenmerk voor het gezin hebben. Op die manier worden gezinsleden in één 
‘groep’ geplaatst.


Denk er ook nog aan dat ieder lid een uniek e-mailadres moet hebben als het lid zijn of haar eigen 
account wil gebruiken. Als een stel bijvoorbeeld één e-mailadres gebruikt, kan maar één van de 
twee inloggen. Een e-mailadres is noodzakelijk om zo de identiteit van het lid te kunnen 
bevestigen. In theorie kan dit ook met behulp van het mobiele telefoonnummer (of per post), maar 
is niet ideaal vanwege de verzendkosten.


De drie stappen die je doorloopt bij het importeren zouden zonder moeite moeten gaan. Je kunt 
bij de tweede stap de kolommen aan velden in chrch-koppelen. Je kunt daarbij aangeven of er 
meta-velden aangemaakt moeten worden. Een meta-veld is een veld dat niet standaard in de 
collectie van chrch-velden zit zoals NAW, e-mail, telefoon, etc. 



Als een adres is opgedeeld in straat, huisnummer, huisletter en toevoeging, geef dit goed aan. Het 
adres wordt dan samengesteld. Als het tussenvoegsel een losse kolom is naast de achternaam, 
geef dan ook dit tussenvoegsel aan.


Op basis van de achternamen worden ook groepnamen voor de families aangemaakt. Je kunt ook 
een kolom familienaam toevoegen aan de sheet.


Agenda

Een Excel-bestand of liever Google Docs-sheet met daarin per rij een activiteit heb je nodig voor 
de agenda. Kolommen die noodzakelijk zijn, zijn onder andere de datum, de tijd en een label/
naam van de activiteit hoe die in de kalender staat. Wil je ook de collectes vullen? Neem dan ook 
de kolommen Collecte 1 Collecte 2 en Collecte 3 op. Wil je reminders kunnen sturen en dat een 
agenda-item groen wordt als je een taak hebt? Maak dan voor iedere taak een kolom en vul deze 
met de voor- en achternaam van diegene die de taak heeft.


Nu wordt deze data nog plat ingeladen en direct naar de agenda in de app vertaald. Binnenkort 
wordt het mogelijk om agenda’s te importeren en daar groepen, vrijwilligers, taken e.d. aan te 
kunnen koppelen.


Klik op Bestand > Publiceren op internet…


Kies vervolgens voor Blad1 of in ieder geval het blad waar de gegevens instaan. En kies voor 
Door komma's gescheiden waarden (.csv).


Kopieer de link en gebruik deze onder Verbindingen > Toevoegen. Kies voor Google Docs sheet 

csv export als type verbinding. Laat het Kanaal leeg.

 



Wil je ook herinneringen per e-mail?Laat het weten, dan het geactiveerd worden. Er wordt ook 
gewerkt aan herinneringen per notificatie, die kun je in de toekomst zelf instellen.


Collectes

Ga naar Instellingen > Betalingen en vul de live key van Mollie in.


Onder Collectes kun je de collectes invoeren. Je kunt ze alleen archiveren, niet meer verwijderen. 
Dit heeft te maken met eventuele gaven die zijn gedaan aan de collecte en de administratie 
sluitend moet zijn en blijven. Voor nu kun je de weken invullen waarop de collecte zichtbaar moet 
zijn, het formaat is “YYYYMMDD” en de week start op zondag, dus 20170910 voor deze week. 
Een week per regel.

Op het Dashboard vind je de opbrengsten van de laatste drie weken. Onder Collectes > export 
vind je de rest van de gaven.


Wil je de collectes eenmalig allemaal importeren vanuit de agenda? Vraag het even aan Peter.


Kanalen en feeds

Bedenk welke kanalen je wilt activeren. Er is heel veel mogelijk. Maar hoe maak je de selectie en 
hoe begin je? Je maakt in ieder geval eerst een kanaal aan en vervolgens koppel je het kanaal met 
een zogenaamde verbinding.


Kanaal “Orde van dienst” met items “pdfs van Orde van Dienst”

Kanaal “Prikbord” met items “oproepjes” die iedereen kan plaatsen

Kanaal “Nieuws” met items “nieuwsberichten”

Kanaal “Gebedspunten” met items “berichten”

Kanaal “Preken” met items “video’s van Kerkdienstgemist”

Kanaal “Video’s” met items “video’s van Youtube”

Kanaal “Gemeenteberichten” met items “berichten”

Kanaal “Fotoalbums” met items “fotoalbums van Flickr”


Na het maken van de kanalen, de verbindingen aan en geef aan welk kanaal de verbinding 
gekoppeld moet worden. Geef het type verbinding aan. Dit gaat wel eens mis omdat verschillende 
RSS-feeds op elkaar lijken. Voor Kerkdienstgemist is een apart type gemaakt, naast een Podcast-
rss feed en een reguliere RSS-feed.


Youtube is een verhaal apart, daar moet je een url opgeven als https://www.youtube.com/feeds/
videos.xml?channel_id=UCgSz4r1Nz0M3ULUo2xAmH3w het id moet je in de broncode van een 
kanaal of Youtube-account opzoeken en daaruit kopiëren en plakken.


https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCgSz4r1Nz0M3ULUo2xAmH3w
https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCgSz4r1Nz0M3ULUo2xAmH3w


Een koppeling met flickr is nog weer iets complexer en kan in overleg gerealiseerd worden.


Implementatieplan

Zie https://community.chrch.org/t/training-3-chrch-uitrollen-in-de-gemeente/76 en gebruik dat als 
uitgangspunt bij het opstellen van een plan.


Bedenk:

- wat je gaat doen

- wanneer je het zou willen doen

- wie het gaat doen

https://community.chrch.org/t/training-3-chrch-uitrollen-in-de-gemeente/76

