
De HGGOP-app is geschikt voor smart phones 
met een iOS of Android besturingssysteem. 
Zie op de achterzijde hoe je deze app kunt 
installeren.
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De kerk mag niet

ont� eken op uw

smartphone.
In de huidige tijd zijn er veel 
digitale oplossingen. Onder-
meer om de communicatie 
binnen de gemeente te bevor-
deren. Donkey Mobile ontwik-
kelde hiervoor een app die per 
kerkelijke gemeente kan wor-
den ingericht. 

Sinds kort hebben wij een eigen
HGGOP-app tot onze beschikking. Hier-
mee kunnen we als  gemeenteleden infor-
matie uitwisselen, agenda’s delen of geven 
aan de collecten. Ook heb je alle telefoon-
nummers en email-adressen van de gebrui-
kers van de app onder handbereik. Zie op 
onze website www.hggop.nl een uitgebrei-
dere introductie van de HGGOP app. Of 
kijk eens op de website van Donkey Mobile 
www.donkeymobile.app



Als de HGGOP-app je mailadres nog niet kent, moet je je emailadres verifi ëren. 
Vul je emailadres in, klik op ‘verder’ en open je inbox. Als je op de button in het 
mailtje klikt en vervolgens terugkeer in de app, kun je je profi el verder invullen. 
Als je dit proces hebt afgerond krijg je nog niet volledige toegang tot de app, 
maar moet je wachten tot je toegang wordt verleend. Als je lid bent van onze 
gemeente krijgt je binnen enkele dagen een bevestiging van je toegang en kun 
je volledig gebruik gaan maken van de HGGOP-app.

Heb je vragen neem contact op met:
Riens van Dijk riens.van.dijk@hggop.nl of Gert Blokland gert.blokland@hggop.nl

Zoek in de App Store of Google Play naar ‘HGGOP’  
of gebruik de QR-code en downloadt de HGGOP-app.

Hoe meld je je � n?

App Store Google play

Communiceer,
inspireer en
motiveer elkaar.

uw persoonlijke 
kerk-agenda.

Veilig en snel 
giften geven.


