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Oude Kerk in beeld
Gezichtenboek Oude Kerkgemeente Ede

Doet u ook mee?

Contact

Wanneer u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar 
info@oudekerkinbeeld.nl, of contact opnemen met:

• Agnes van Rossum (0318 - 646 594)
• Willeke Oskam (0318 - 646 414)
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U kunt meedoen door het online formulier in te vullen op 
www.oudekerkinbeeld.nl. De gegevens dienen per persoon 
te worden ingevoerd. In het geval van een gezinssituatie moet 
u dus per gezinslid het formulier invullen. 

De beheerder van de site stuurt u een persoonlijk wachtwoord 
waarmee u voortaan kunt inloggen op het gezichtenboek.

U ontvangt een e-mail wanneer u langs kunt komen om een 
foto te laten maken.



Heeft u die ervaring ook wel-
eens? U wilt een kaartje sturen 
naar een familie waar een baby 
is geboren of naar iemand die 
ziek is, maar u heeft geen adres. 
Soms ziet u of mist u mensen 
in de Oude Kerk, maar weet 
u niet hoe ze heten. De Oude 
Kerkgemeente groeit de laatste 
tijd fl ink, maar dat maakt het 

niet eenvoudiger om met elkaar 
mee te leven.
Daar willen we iets aan doen.
We gaan een online fotoboek 
samenstellen van de gemeente. 
We noemen het ‘Oude Kerk in 
beeld‘ en is bedoeld om elkaar 
te herkennen en om herkend te 
worden. De website is te vinden 
op www.oudekerkinbeeld.nl.

Wie is wie?

De basis van de site ‘Oude 
Kerk in beeld’ is eenvoudig: 
een naam en een foto. Verder 
heeft u de mogelijkheid om 
aanvullende informatie in te 
vullen, zoals contactgegevens, 
geboortedatum en eventuele 
functies binnen de Oude Kerk-
gemeente.
Vanwege de uniformiteit is 
het niet mogelijk om zelf een 
foto te plaatsen. Daarom zal 
een fotograaf foto’s van de 
gemeenteleden maken. Tijdens 
deze fotomomenten zijn er 
laptops beschikbaar om de 
door u thuis eerder ingevulde 
gegevens te controleren en/of 
eventueel aan te vullen.

Deelname aan het gezichten-
boek is natuurlijk vrijwillig, maar 
we hopen dat zoveel mogelijk 
gemeenteleden meedoen. Zo 
hopen we als gemeente elkaar 
nog meer te kunnen steunen 
en te leren (her)kennen.
Als u zelf niet meedoet met het 
gezichtenboek, zult u ook geen 
wachtwoord ontvangen om in 
te loggen op de site. Het 
gezichtenboek is namelijk niet 
vrij toegankelijk via internet, 
omdat we de privacy van 
onze gemeenteleden willen 
waarborgen. 

Hoe werkt het?

Papieren versie

Voor gemeenteleden die graag mee willen doen, 
maar niet beschikken over internettoegang, stellen 
we een papieren versie beschikbaar. Wanneer u dit 

wilt, neemt u dan contact op met Agnes van Rossum.


