Handleiding website
Gereformeerde Gemeente van Opheusden
Op toerbeurt wordt u automatisch door het systeem op onze website uitgenodigd om een
kerkdienst bij te wonen. In dit systeem wordt gewerkt op alfabetische volgorde. De interval
van uitnodigen is afhankelijk van het aantal aangemelde bezoekers. Het systeem bewaakt het
maximale aantal beschikbare zitplaatsen. Wanneer alle zitplaatsen bezet zijn, kunt u niet
meer aanmelden voor een dienst.
Heeft u vragen of storingen, stuur dan een e-mail naar info@gergemopheusden.nl.

In deze handleiding kunt u de volgende informatie vinden:
•

Aanmelden voor een kerkdienst (pagina 2)

•

Afmelden voor een kerkdienst (pagina 4)

•

Aanpassen aantal zitplaatsen voor een kerkdienst (pagina 4)

•

Inloggen op de website (pagina 5)

•

Wachtwoord vergeten (pagina 6)

•

Account activeren (pagina 10)
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Aanmelden voor een kerkdienst
Via de e-mail ontvangt u bericht dan u bent uitgenodigd om een kerkdienst bij te wonen.
Wanneer u geen uitnodiging heeft ontvangen, dan kunt u niet aanmelden. Het is mogelijk dat
de welkoms-e-mail niet in uw inbox is terecht gekomen. Kijk dan in spam of ongewenste mail;
Om aan te melden volgt u de volgende stappen:
1. Open de e-mail met de tekst Uitnodiging voor kerkdienst ……. De e-mail ziet er uit als

onderstaande. De opmaak is afhankelijk van het mailprogramma waarmee u werkt.

2. Klik op de tekst Klik hier. U gaat vervolgens naar het internet en de volgende webpagina

van de kerk wordt geopend;
Ziet uw scherm eruit zoals hieronder bij stap 3 te zien is? à ga verder met stap 3.
Ziet uw scherm eruit zoals verderop bij stap 6 te zien is? à ga verder met stap 7.
3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in;

4. Zet het vinkje aan bij ‘Aangemeld blijven’:
5. En klik op Inloggen;
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6. Als u bent ingelogd, verschijnt het volgende scherm;

7. Controleer of uw voorletters en achternaam kloppen en ook uw e-mailadres. Deze

8.
9.
10.
11.

informatie wordt automatisch ingevuld. Mocht daar onjuiste informatie staan, stuur dan
een e-mail naar info@gergemopheusden.nl;
Kies de kerkdienst die u wilt bezoeken. Hieronder kunt u zien hoeveel zitplaatsen er nog
beschikbaar zijn;
Zodra u een keuze hebt gemaakt voor een kerkdienst, verschijnt de mogelijk om het
aantal personen op te geven. Voer (bij de pijl) het aantal personen in;
Neem kennis van de zogenaamde triage-vraag en beantwoord deze. U mag alleen de
kerkdienst bezoeken als de vraag met Ja beantwoord kan worden;
Klik vervolgens op Verzend uw aanmelding.
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Afmelden voor een kerkdienst
Wanneer u gezondheidsklachten krijgt of één van uw gezinsleden koorts en/of benauwdheid
krijgt, meldt u dan tijdig af voor de aangemelde kerkdienst of pas het aantal gezinsleden aan.
Ook als u om andere redenen verhinderd bent naar de kerk te komen, wordt u verzocht u
z.s.m. af te melden. De gereserveerde zitplaatsen kunnen dan door anderen worden
ingenomen.
Om u af te melden volgt u de volgende stappen:
1. Open de ontvangen bevestigingsmail van uw aanmelding.
2. Kies daar voor Afmelden;

3. Vervolgens wordt u afgemeld.

Aanpassen aantal zitplaatsen
voor een kerkdienst
Om het aantal gereserveerde zitplaatsen aan te passen, voert u de volgende stappen uit:
1. Meldt u af voor de betreffende kerkdienst

2. Meldt u vervolgens opnieuw aan
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Inloggen op de website
Om in te loggen op de website voert u de volgende stappen uit:
1. Ga naar de website www.gergemopheusden.nl. En klik op Inloggen in het menu van de
website (zie onderstaande afbeelding). U krijgt dan de volgende pagina (afbeelding 2)

2. Type hier uw mailadres in;
3. Type hier uw zelfgekozen wachtwoord in;
4. Zet het vinkje voor Onthoud mij;

5. Klik op Inloggen;
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Wachtwoord vergeten
Wanneer u het wachtwoord niet meer weet, of het inloggen lukt niet meer. Voer dan een
zogenaamde reset van het wachtwoord uit. U krijgt dan de gelegenheid om een nieuw
wachtwoord in te stellen.
1. Ga naar de website http://www.gergemopheusden.nl/. Klik vervolgens op de link LOG IN
ALS GEMEENTELID:

2. Klik vervolgens op de link Herstel wachtwoord.
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3. U wordt doorgestuurd en krijgt onderstaande webpagina te zien. U voert hier uw e-

mailadres in zoals opgegeven als gebruikersnaam in de welkoms-e-mail die u ontvangen
heeft.

4. Voer uw e-mailadres in. LET OP! Kies hier hetzelfde e-mailadres als dat in de welkoms-e-

mail is vermeld bij de gebruikersnaam!
5. Klik op de knop Herstel mijn wachtwoord. U krijgt vervolgens de volgende melding op
het scherm:

6. Ga vervolgens naar uw inbox van de e-mail en zoek het mailtje dat afkomstig is van

Website | Ger. Gem. Opheusden en het onderwerp Reset uw wachtwoord.
Open deze e-mail. Het is mogelijk dat de wachtwoord herstel-e-mail niet in uw inbox
is terecht gekomen. Kijk dan in spam of ongewenste mail;

LET OP: Bovenstaande opmaak is afhankelijk van uw mailprogramma op de
computer, telefoon of tablet.
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7. Klik in de ontvangen e-mail op de knop Herstel wachtwoord. Dan wordt de volgende

webpagina geopend;
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a. Kies een wachtwoord dat u kunt onthouden en niet te simpel is. Voer dat wachtwoord in;
b. Voer nogmaals het zojuist ingevuld wachtwoord nog een keer in;
c. Klik op de knop Wijzig mijn wachtwoord.

Vervolgens komt u op de website in zogenaamde loginpagina terecht.
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Account activeren
1. U ontvangt een mail van de Gereformeerde Gemeente Opheusden om uw account te

activeren op de website.
2. Klik op de tekst Klik hier. U gaat vervolgens naar de website van de Gereformeerde
Gemeente Opheusden waar u een wacht woord in kunt stellen (tweede afbeelding)

3. Geef hier een uniek wachtwoord op dat alleen voor u makkelijk te onthouden is. Deze

heeft u nodig om in te kunnen loggen op de website

4. Geef hier nogmaals het unieke wachtwoord ter bevestiging op.

5. Klik op de knop Wijzig mijn wachtwoord. U wordt vervolgens automatisch doorgestuurd
naar de website van de kerk, waar u het volgende krijg te zien:

6. Klik op de link ‘LOG IN ALS GEMEENTELID’ U krijgt dan de inlogpagina voor leden te zien.
7. Voer uw e-mailadres in. Kies hier hetzelfde e-mailadres zoals dat in de welkoms-e-mail is

vermeld bij de gebruikersnaam!
8. Voer hier het door u onder de punten 3) en 4) uniek bedachte wachtwoord op.
9. Klik op 'LOG IN’, waarmee uw account actief wordt. U bent ingelogd en krijgt
onderstaande pagina te zien:
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