LEDENINFORMATIE
Bericht : Wijkkerkenraad Meentkerk
Datum : 23 november 2016
Onderwerp : Portretboek
Beste leden van de wijkgemeente Meentkerk,
Heeft u dat ook weleens dat u niet weet hoe een gemeentelid heet? Of dat u soms geen gezicht kunt
bedenken bij de mannen die op tweetal stonden? Laatst vroeg iemand mij wie die vrouw op de tweede
rij bij het orgel ook alweer was. Helaas moest ik haar het antwoord schuldig blijven. De kerkenraad van
de Meentkerk wil de onderlinge verbinding binnen de gemeente stimuleren en heeft daarom het
portretboek ontwikkeld.
In het portretboek kunt u alle leden van de Meentkerk vinden bij naam en foto. Daarnaast kunt u erin
terugvinden wat iemand in de wijkgemeente doet, met wie iemand in relatie staat en waar iemands
interesse ligt. Ook is het mogelijk om contact te leggen met leden. Het portretboek is digitaal, zodat
iedereen overal kan inloggen. Het portretboek is te bereiken via:

www.mijnmeentkerk.nl
Uiteraard moet het portretboek wel gevuld worden. Daarom zou het erg fijn zijn als alle leden van de
Meentkerk zijn of haar profiel aanmaakt in het portretboek. U hoeft hiervoor maar enkele eenvoudige
stappen te zetten:
-

Ga naar www.mijnmeentkerk.nl;
Klik op ‘inloggen’;
Klik vervolgens op Registreren of login via een sociale media knop;
Selecteer onder de verschillende onderwerpen de opties aan, die op u van toepassing zijn.

Als u ingelogd bent treft u een aantal onderwerpen aan en een aantal opties om aan te vinken. Het is
mogelijk om een persoonlijk profiel aan te maken en kort aan te geven wat u doet in het dagelijks leven
en wat u belangrijk vindt in het leven. U kunt hier uw eigen keuzes in maken. Ook kunt u op deze pagina
uw profielfoto toevoegen, om zo herkenbaar te zijn in de gemeente.
Aanvullende informatie
Het portretboek is alleen toegankelijk voor gemeenteleden die een profiel hebben aangemaakt. De
‘beheerder’ van het portretboek ziet erop toe dat er geen andere mensen gebruik of misbruik maken
van het portretboek en het is beveiligd met een beveiligingscertificaat. Ook zijn de leden niet te vinden
via zoekmachines. In het portretboek kunt u berichten sturen naar andere mensen in het portretboek.
De mailadressen worden hierbij niet getoond en het bericht wordt doorgestuurd naar de mailbox van
de ontvanger. U bent zelf verantwoordelijk om het profiel in het portretboek bij te houden bij
persoonlijke wijzigingen.
Om van het portretboek een succes te maken is het belangrijk dat zoveel mogelijk leden van de
Meentkerk een profiel aanmaken. Als u graag hulp/advies wilt, dan kunt u een bericht sturen naar de
‘beheerder’ Mattijs Poldervaart: beheerder@mijnmeentkerk.nl . Hij zal er zorg voor dragen dat u een
profiel kunt aanmaken. Als u vragen heeft of suggesties kunt u contact opnemen met Harm Rebel:
harmrebel@solcon.nl of telefoonnummer 035-5241904
We zien graag uw profiel tegemoet in het portretboek!
Wijkkerkenraad Meentkerk

