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Handleiding Scipio Kerk App  

 
 

Installeren 
 

De Petrakerk GKv Hardenberg Centrum maakt voor de leden- en financiële 
administratie gebruikt van het pakket van ‘Scipio’. (ontwikkeld door Hagru.nl) Het 
is nu mogelijk om met een app diverse gegevens te bekijken. Hieronder vindt u de 
instructie hoe u toegang kunt krijgen tot de Kerk App. 

 
                                                                            

       Zoek in de App of Play store van uw                                       
                                                              telefoon naar de Scipio app. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                               Hiernaast ziet u het logo van de juiste  

                    app. 
 
 
 
 

 

Zodra de app is gedownload kunt u uw 
mailadres wat bij kerkelijk bureau 
bekend is ingeven. Is het mailadres 
niet bekend mail dit dan naar het  
kerkelijk bureau. Kies een 
wachtwoord. Deze moet bestaan uit 
minimaal: 8 tekens 
1 hoofdletter / 1 kleine letter / 1 cijfer. 

 

 
Via de mail krijgt u een link om het 
account te bevestigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Handleiding Scipio Kerk App 
 
 

 
Daarna moet er nog een cijfercode 
worden aangemaakt om de app te 
openen. Hierdoor is de app alleen voor 
u toegankelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Hieronder een overzicht van verschillende onderdelen uit de menu-structuur: 

Klik op ≡ links boven in het scherm. 

 

- Overzicht:  

Dit is standaard het eerste scherm binnen de app. Een overzicht van actuele, 

relevante informatie. 

- Ledenlijst:  

Informatie van de gemeenteleden. Sortering op achternaam. Scroll door de lijst, 

of gebruik de zoekbutton. Via tabblad ‘groepen’ heb je een overzicht van de 

ouderlingen, diakenen, pastorale en diaconale ondersteuners en het beamteam. 

Meerdere groepsindelingen zijn mogelijk. Daarnaast is nog het tabblad ‘wijken’ 

waarbij u de leden per wijk kunt zien. Een bijkomende mogelijkheid is om vanuit 

de adresgegevens rechtstreeks te bellen naar, of een mail te sturen aan 

betreffende persoon. Als u het telefoonnummer of het mailadres aanklikt wordt 

betreffende optie geactiveerd. Als u het adres aanklikt komt u in Google maps 

voor de route naar dat adres. Klikt u op de wijk dan krijgt u een overzicht van uw 

mede wijkbewoners. 



- Agenda:  

Deze agenda is gekoppeld met de agenda van de Petrakerk. Activiteiten in de 

kerk(zaal) en evenementen zullen hier worden weergegeven. Staat onder een 

datum één of meerdere stipjes dan staat daar een activiteit vermeld. 

- Collecten en Doelen:  

Met behulp van deze App is het mogelijk om bedragen toe te wijzen aan de 

collecten of aan een bepaald doel. U ziet in het scherm staan “Jouw tegoed” en 

daaronder een keuzevak “Opwaarderen”. Deze optie is vergelijkbaar met het 

systeem van collectemunten. U kunt hier een bedrag ingeven om in “Jouw 

tegoed” te storten. Dit bedrag wordt door de boekhouder geïncasseerd op de 

rekening van de kerk. Verder ziet u in het scherm staan de actieve collecten. Als 

u op een collecte klikt kunt u een bedrag invullen dat vanuit “Jouw tegoed” aan 

de collecte moet worden toegewezen. Er is geen koppeling met een collectezak, 

u kunt deze handeling overal uitvoeren vanaf uw telefoon of tablet. 

- Kerknieuws:  

Hier vindt u de nieuwste uitgave van Kerknieuws van de Petrakerk. 

Wilt u Kerknieuws bewaren dan kunt u het hier downloaden.  

- Website Petrakerk:  

Hier kunt u rechtstreeks naar de website van de Petrakerk Hardenberg en 

eventueel doorklikken naar KerkTV of Kerkradio.  

- Foto’s en Facebook:  

Hier vindt u foto’s van de kerk en kunt u naar onze facebook pagina. 

- Nieuws & Blogs:  

Er is een koppeling met nieuws-websites, waardoor u op de hoogte blijft van 

relevante nieuwsberichten.  

- Bijbel lezen:  

Link naar https://bijbel.eo.nl/deze opent in de app. U krijgt een scherm van 

Bijbel Online te zien. Klikt u naast het zoek vak op het vakje AZ dan krijgt u een 

overzicht van alle Bijbelboeken en kunt u verder kiezen.  

 



- Contact:  

Algemene informatie over de kerk: adres, diensten, etc. 

 

 

Tot slot: 

 
De Scipio Kerk App is ontwikkeld voor gebruik op tablet/mobiele telefoon en 
chromebooks waarop ook apps uit de playstore kunnen worden geïnstalleerd. Het is 
mogelijk om apps op uw pc/laptop te gebruiken. Via internet zijn hiervoor 
oplossingen te vinden. Gebruik hiervan en instructie hierover valt niet onder 
verantwoordelijkheid van de beheerders van de Scipio Kerk App. 
 
 
Vragen/tips/opmerkingen over deze handleiding of over het gebruik van de Kerk 
App? Mail naar: kerkelijkbureau@petrakerkhardenberg.nl 
 
 

mailto:kerkelijkbureau@petrakerkhardenberg.nl

