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'Relatie is de perfecte 

samensmelting van 

gedeelde passie  

en kennis’
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Als christelijke gemeenschap hebben we een 
ruime keuze aan mobiele communicatie-
oplossingen. De inperking van het ware Woord, 
diversiteit in aanbod en variatie in gebruik, 
werpen echter barrières op voor verdere 
verdieping.

Met de Reel8 app willen we volgens de huidige 
standaarden ondersteuning bieden voor 
effectieve mobiele communicatie voor kerken 
en christenen. Voor een groter bereik met 
kwaliteit.
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PROJECT 
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CROWD 
FUNDING

de Reel8-app verandert 

de manier waarop u online 

netwerkt. Veeg met ÉÉn 
vinger. ÉÉn perfecte match. 

Verander de wereld!
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PERSBERICHT R8

CROWDFUNDING

Nederlandse stichting initieert unieke internationale 

tool voor christelijke matching

De Nederlandse stichting One King is onlangs een wereldwijde Crowdfunding-campagne gestart voor 
de realisatie van haar product; de christelijke matchingtool; de Reel8-app. Stel je voor dat je binnen 
enkele seconden je perfecte baan vindt, binnen enkele ogenblikken diepgaande antwoorden krijgt op 
lastige vragen, met slechts een vingerbeweging het juiste personeel voor je kerk of organisatie vindt, of 
een betrouwbare last-minute babysitter vindt.

GEEN GEMISTE KANSEN MEER VANWEGE DE PERFECTE MATCH 

De stichting One King ziet dat er veel potentieel is in de Kerk van Christus. Talenten zijn er in overvloed, 
maar kansen worden vaak gemist, omdat je gewoon niet de juiste mensen op het juiste moment kunt 
vinden. Samen staan   we sterker dan individueel en kunnen we een diepere impact hebben in een 
samenleving die steeds meer onder druk komt te staan, en in een wereld die steeds meer in duisternis 
is gehuld. 
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WWW.GIVESENDGO.COM

WWW.WHYDONATE.COM

Met de Reel8 app krijg je de mogelijkheid om direct je eigen 
situatie, en die van anderen, te veranderen. Specifieke wensen 
van gebruikers worden op een heldere manier gevisualiseerd. 
Het algoritme koppelt je enkel aan profielen die voor 60% tot 
90% overeenkomen. Zo vind je ook altijd de persoon die op dat 
moment naar jou op zoek is. Omdat het ook gekoppeld is aan 
karaktereigenschappen, kan het eigenlijk niet missen. Je helpt de 
juiste persoon die jou tegelijkertijd zelf ook weer helpt. Voor je 
het weet groeit je project uit tot een succesvol bedrijf! 

HET PLATFORM WAAR HET WARE WOORD 

WORDT GEKOESTERD

Op de seculiere social media platformen zien we dat de christe-
lijkconservatieve boodschap steeds meer wordt verwijderd, de 
zogenaamde ‘deplatforming’. “Dit kan en moet anders”, vinden 
oprichters Percy en Natascha Wagner van stichting One King. De 
Reel8 app is dan ook een platform waar het ware Woord wordt 
gekoesterd.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Als de Crowdfunding-campagne de benodigde € 200.000 heeft 
opgebracht, verwacht stichting One King binnen 6 maanden 
de MVP (Minimal Viable Product) te kunnen vrijgeven. Met deze 
MVP hebben we een bewezen en gemeten ‘proof of concept’ om 
grootinvesteerders aan te trekken voor verdere ontwikkeling. De 
basisfunctionaliteiten, zoals profielen en het matchingsysteem, 
zijn operationeel in de MVP.

DE REEL8-APP WORDT AL BREED ONDERSTEUND

Ook in omroepcontreien wordt al uitgekeken naar de Reel8-app. 
Zo spraken we met acteur/presentator/energizer André Accord.

“Ik begrijp dat Reel8 een platform is waar je daadwerkelijk kunt 
communiceren met gelijkgestemde mensen. Waar geplaatste 
berichten niet verwijderd kunnen worden. De authenticiteit is dus 
gegarandeerd.” Volgens André Accord.

https://www.givesendgo.com/reel8app
https://whydonate.nl/fundraising/reel8app/nl
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WWW.REEL-8.COM/ARTIKELEN

WWW.REEL-8.COM

Internationaal stelt men de vraag of de Reel8-app binnenkort 
operationeel kan zijn. Er is veel vraag en gevoel van urgentie.

De directeur van onze samenwerkende partij ‘World Economic 
Congress’ in Zimbabwe stuurt een vraag door: “Is de Reel8 
app-versie van Facebook operationeel? Er is een Zuid-Afrikaanse 
predikant die zo snel mogelijk een alternatief nodig heeft. Censuur 
wordt langzaamaan een nieuwe realiteit.”

Ook vertelt deze directeur over de Reel8-app: 

“Deze app is een gezalfd vat van God. Het is als de ark van het 
verbond, waar de tegenwoordigheid van de Heer verblijft. Dit is 
een antwoord op vele gebeden”.

Zo zei dr. Alexander Chisango.

ACHTERGROND INFORMATIE 

Meer weten over de Reel8 app en stichting One King? Dan kun je 
terecht op de website www.reel-8.com voor uitgebreide info. Hier 
vind je de URL’s voor onze Crowdfunding-campagnes, waarop 
je vier animaties kunt bekijken met krachtige, professionele 
reacties van presentatoren en artiesten. Ook vind je meer 
informatie over de crowdfunding campagne.

CONTACTGEGEVENS

Voor meer informatie en contact kunt u mailen:

secretariaat@oneking.nl

https://reel-8.com/artikelen/
http://reel-8.com/
mailto:secretariaat%40oneking.nl?subject=
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HET TEAM

Creatief.  
Mede oprichter van stichting 

One King en Reel8 app.

Project adviseur. 
‘Stichting Transformate’, 
specialist in coördinatie.

Netwerker.  
Mede oprichter van stichting 

One King en Reel8 app.

Software Architect. 
‘The Code Crowd’ software 

oplossingen: planning, fintech.

Management consultant. 
Londense ondernemer met 

‘Chengetai Capital’.

President W.E.C. 
Zimbabwaanse sociaal-econo-
mische ‘grassroots’ beweging.

PERCY WAGNER

WILBERT DE GOEI

NATASCHA WAGNER

ERIC MARCHAND

TINAYE MUNONYARA

ALEXANDER CHISANGO

https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Percy-Wagner-One-King.jpeg
https://www.linkedin.com/in/wilbert-de-goei-17737385?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3Bj%2Ba7HopiTxS%2BgapnRD%2B2GQ%3D%3D
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Natascha-Wagner-One-King.jpg
https://www.linkedin.com/in/eric-marchand-80858022?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BgbssnMI9QXqvuM4Ng5KodQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/tinaye?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BtJEKKtRwRB%2BpdjqtMzz6oQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/alexanderchisango?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BIPsCRaowRIaqerIXYnwlpA%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/percyw?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BHtPD39%2FoT7SZ5XMD1ouKFA%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/wilbert-de-goei-17737385?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3Bj%2Ba7HopiTxS%2BgapnRD%2B2GQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/natascha-wagner-5ab22b85?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3B6KHTDR2aTiG8jqAZRNuXaQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/eric-marchand-80858022?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BgbssnMI9QXqvuM4Ng5KodQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/tinaye?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BtJEKKtRwRB%2BpdjqtMzz6oQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/alexanderchisango?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BIPsCRaowRIaqerIXYnwlpA%3D%3D
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Percy-Wagner-One-King.jpeg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Natascha-Wagner-One-King.jpg


De Reel8-app wil de volgende 

probleemstellingen aanpakken

1

3

2
INTEGRITEIT

Integriteit in beleid is afwezig 
op de huidige seculiere sociale 

platforms.

ZORG

Er is een heersende armoede 
en tekort aan zorg in de 

samenleving.

POLARITEIT

Er is een hoge mate van 
polariteit van groepen binnen 
de christelijke gemeenschap.

4

6

5

OPLOSSINGSVERMOGEN

Mensen vinden het moeilijk om 
zelf tot oplossingen te komen 
en hebben direct hulp nodig.

CENSUUR

Aanzienlijke ‘de-platforming’ 
van christelijke conservatieve 

waarden vindt plaats.

MONOPOLIE

Dreiging van de Big Tech en 
navenante dictaten in strijd 

met de mensenrechten.
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WAT IS HET? 

Reel8 spreek je uit als ‘relate’ en beoogt een baanbrekende 
christelijke social media-app te worden. Het geeft empowerment 
aan christenen, om positieve impact te hebben in eigen leven en 
hun omgeving.

Het verbindt kerken om snel nieuwe en meer betekenisvolle 
relaties te ontwikkelen dan nu het geval is met standaard social 
apps. Dit gebeurt op basis van gelijkgestemdheid via persoonlijke 
online kerkprofielen. Kerken beheren een eigen sociale omgeving. 
Kerkleden, dan wel gelovigen die momenteel geen kerkgemeente 
bezoeken, kunnen op elk gebied hun evenknie vinden.

KENNISMAKEN MET

ONS PRODUCT

De Reel8 App is een initiatief van  

Stichting One King.
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Iedereen wordt zo gestimuleerd en men is in staat om met elkaar een positief rimpeleffect te creëren.

WAT KAN JE ERMEE? 

Stel je voor; je bent een gitarist die een producer zoekt binnen 
de regio Noord-Brabant om een experimenteel Gospel-project 
te starten. Met één vingerbeweging kom je in contact met 
gelijkgestemde producers én muzikanten die juist op zoek zijn 
naar jou! Tegelijkertijd help je door jouw gebruik van de app om 
binnen korte tijd geweldige opbrengsten te realiseren voor goede 
doelen. Je begrijpt, de mogelijkheden zijn oneindig om vanuit je 
eigen plek projecten met grote impact effectief op te zetten.

VOOR KERK EN CHRISTEN 

Ook voor christenen die geen kerk als thuisbasis hebben is de 
app een mooie manier om met broeders en zusters in contact 
te komen. Onze Heer verlangt naar Oikos – samenkomen vanuit 
relatie en gelijkgestemdheid. 

Het zichtbaar worden van de christelijke gemeenschap door het 
zijn van levende stenen.

INTERKERKELIJK 

Elke kerkgemeenschap heeft zijn eigen unieke identiteit 
binnen het gehele Lichaam van Christus. Het is straks onder 
meer mogelijk om directe contacten te onderhouden met 
kerkgemeenten van diverse signatuur.

De samenwerking wordt zowel lokaal als nationaal en 
internationaal bevorderd.
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PERSOONLIJKE RELEVANTIE 

De persoonlijke betrokkenheid wordt vergroot. De hoofdfunctie 
van de app is het connecten van mensen die in grote mate in 
elkaars behoeften kunnen voorzien. Dit kan zijn op het gebied van 
projecten, zorg, vacatures, onderwijs, muziek, etc.

We kunnen met een vingerbeweging levens van anderen positief 
veranderen.

GOEDE DOELEN 

Reel8 is voor gebruikers geheel gratis. We hanteren een adver-
tentiemodel om kostendekkend te zijn. Deze zorgt door massale 
participatie voor exponentiële opbrengsten.

Stichting One King heeft mede in het vizier om christelijke goede 
doelen substantieel te ondersteunen. Jouw deelname heeft 
direct positieve invloed op goede doelen die o.a. kinder- en 
vrouwenhandel tegengaan.

GROTE BEREIKBAARHEID 

Reel8 is een platform waar het ware Woord volledig de 
ruimte krijgt. Kerkgemeenten kunnen via eigen kanalen hun 
communicatie stroomlijnen en krijgen nog meer overzicht van 
gemeenteleden en processen.

Organisaties en individuen kunnen via specifieke kanalen hun 
boodschap uitdragen.
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KWALITEITEN KOPPELEN 

God heeft ons unieke gaven en talenten gegeven om vanuit onze 
eigen plek bij te dragen aan onze omgeving. In onze tijd kunnen 
we dit met beschikbare middelen breder gaan inzetten.

Onze lokale plek is inmiddels veranderd naar een wereldwijde 
omgeving. Door moderne communicatiemiddelen professioneel en 
doelgroep toegewijd in te richten, kunnen we grotere dingen met 
elkaar ondernemen.
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KENNISMAKEN MET

ONS BEDRIJF

'One King’ is een christelijke creatieve organisatie opgericht in 

2012 om het Lichaam van Christus te ondersteunen

De stichting opereert vanuit Almere, Flevoland.

Stichting One King bestaat uit het bestuur en initiatiefnemers Percy en Natascha Wagner. Ze worden 
bijgestaan door een vaste kring van vrijwillige professionals. One King is een, in 2012 opgerichte, 
christelijke creatieve organisatie, die de visie en opdracht heeft om met de moderne mediamiddelen het 
Lichaam van Christus te ondersteunen in het uitvoeren van haar opdracht, en haar te helpen dichter tot 
elkaar te komen.

DOELSTELLINGEN

a. Het verbeteren van communicatie tussen diverse christelijke identiteiten;

b. Het financieel ondersteunen van (niet-levensvatbare) christelijke organisaties;
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WWW.FACEBOOK.COM/
ONEKINGNL

WWW.ONEKING.COM

c.  Het verrichten van alle verdere handelingen die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn.

VERWEZENLIJKING

a.  Het ontwikkelen en implementeren van software ten behoeve van 
kerken en christelijke organisaties;

b. Het verzorgen van presentaties;

c.  Creëren van bewustwordingsprocessen voor christelijke 
organisaties op het gebied van samenwerken zowel nationaal als 
internationaal;

d.  Alles wat met het vorenstaande verband houdt in de meest brede 
zin des woords.

OPLEVERING

Het eerste product dat One King zal releasen, zal de social 
matching tool (de Reel8 app) zijn. 

Reel8 spreek je uit als ‘relate’ en beoogt een baanbrekende 
christelijke social media-app te worden. Het geeft empowerment 
aan christenen, om positieve impact te hebben in eigen leven en 
hun omgeving.

https://www.facebook.com/OnekingNL
https://www.oneking.nl/
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GESCHIEDENIS

BEDRIJF

Stichting “One Kingdom, One King”, is een stichting die 

naar buiten treedt onder de pakkende naam “One King”

VISIE

Rond het jaar 2000 gaf de Heer Percy en Natascha Wagner een visie om een voorraadschuur voor het 
Lichaam van Christus te mogen realiseren. Ook verlangden zij, inmiddels als voorgangers van hun 
huisgemeente, om als handen en voeten van Jezus te mogen uitdelen in de samenleving.

Een zoektocht van ca.12 jaar naar wat God precies van hen verwachtte, volgde. Dit resulteerde in 2012 in 
het oprichten van de stichting “One Kingdom, One King” (werktitel “One King”).

TOOL

Gedurende de afgelopen 22 jaar maakte de Heer de visie steeds concreter. Dit groeide uit tot de visie 
voor een ‘relatie-tool’ waarmee contacten leggen tussen verschillende denominaties eenvoudiger 
wordt dan ooit. Een tool waardoor goede doelen die ‘weduwen en wezen’ in onze samenleving helpen, 
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substantiëel kunnen worden ondersteund. De tijd was echter nog niet 
rijp en het concept te omvangrijk om het in de markt te plaatsen.

VOOR EEN TIJD ALS DEZE

De afgelopen 5 jaren zijn daarom ook benut met het creëren van het 
product-design, met als resultaat een clickable prototype, het tot in 
de puntjes uitwerken van een businessplan, en veel netwerken met 
internationale organisaties en experts op divers gebied. Dit heeft 
geresulteerd in samenwerking met een aantal van deze organisaties 
en professionals. 

We zagen, gedurende dit proces, de samenleving steeds verder 
ontwikkelen naar een maatschappij in een tijd waarvoor de opdracht 
van God speciaal bedoeld was. Zoals de Bijbel zegt: “Voor een tijd 
als deze” (Esther 4:14).

BOOTSTRAP & INVESTERING

Gedurende het hele proces is door stichting One King veel tijd en 
persoonlijk kapitaal geïnvesteerd, ondersteund door een kleine 
cirkel van trouwe medestanders. Veel voorwerk is gedaan om deze 
christelijke sociale app verder uit te denken en te ontwerpen.

Er zijn ook veelvuldige wegen bewandeld om het benodigde 
startkapitaal te vergaren. Hier zijn de oprichters op dit moment nog 
volop mee bezig.

Voormalig kerkweb concept met centrale 
login. Deze versie is vernieuwd met de huidige 
mobiele- en web app.

Vorige versie kerkweb mobielontwerp.
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PROJECT- 

OVERZICHT

Een beknopte samenvatting van de Reel8 app

DOELSTELLINGEN

Het creëren van een 
voorraadschuur voor het 
Lichaam. Bouwen aan een 
christelijke economie en 

bijdragen aan de samenleving.

DOELEN

Een christelijke digitale 
infrastructuur om de 

gemeenschap te helpen hun 
processen te versnellen en hun 

doelen efficiënt te bereiken.

OPLEVERING

Een super coole relatie / 
matching app voor kerken en 
christenen. Het is gratis en 
als een web-/mobile app te 

gebruiken.



“de Reel8-app 

verandert de 

manier waarop u 

online netwerkt. 

Veeg met ÉÉn 
vinger. ÉÉn 

perfecte match. 

ÉÉn koninkrijk!”

MARKT 

INZICHT

De christelijke gemeenschap 
heeft een toegewijde 

betrouwbare digitale omgeving 
nodig zonder deplatforming.

DOELGROEP

Kerkgemeenschappen, 

geestelijke leiders, familie, 

organisaties, ondernemers

PROJECT 

DOELEN

Stichting One King tracht met de Reel8 app om 
relaties efficiënt te bevorderen en de gebruikers 

hun doelen te laten behalen.

SOM

‘Serviceable Obtainable 
Market’. Bereik 3% van 8,5 

mln. christelijke doelgroep in 
Nederland.

CONVERSIE QUOTE GOALS

STATISTIEK

DOEL 3

DOEL 2

DOEL 1

Ontwikkelen van toekomstige initiatieven om 
bovenstaande te bevorderen

Christelijke goede doelen financieel steunen

Verbeteren van de kerkelijke communicatie

MAIL: INFO@ONEKING.NL

8,5 M

3%

https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Quote-Lila-Rose.jpeg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Quote-Dinesh.jpeg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Quote-Tracie-W.jpeg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Schermafbeelding-2022-06-16-om-21.07.10-scaled.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Schermafbeelding-2022-06-16-om-21.07.10-scaled.jpg
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PICS STICHTING 

ONE KING

MEDIA COPYRIGHT BESCHRIJVING

WWW.ONEKING.NLWWW.REEL-8.COM

klik op de afbeeldingenen 

en download ze voor uw 

redactionele stukken

https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/scrn-donate-1-scaled.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/scrn-8-9-scaled.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Thumbnail-YT-Christian-Social.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Prototype.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/scrn-8-12-scaled.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Animation2.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/scrn-explanimation1-scaled.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/scrn-8-5-scaled.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/scrn-compilatie1-scaled.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/scrn-PW-scaled.jpg
http://www.oneking.nl/
http://reel-8.com/
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https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/scrn-key-visual-1-scaled.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/scrn-MVP-scaled.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/scrn-key-visual-2-scaled.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/scrn-key-visual-3-scaled.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Phone-network-scaled.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/OK-logo.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/R8-logo-tag1-rgb.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/scrn-8-10-scaled.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Youtube-vid.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/Trailer-screen-scaled.jpg
https://jam16.nl/wp-content/uploads/2022/12/chair-backgr.jpg
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SITES STICHTING 

ONE KING

CAMPAGNE COPYRIGHT BESCHRIJVING

klik op de knoppen om meer 

te weten te komen over de 

campagne via de sites

REEL8 SOCIAL MEDIA

REEL8 WEBSITES

WWW.ONEKING.NLWWW.REEL-8.COM

http://www.oneking.nl/
http://reel-8.com/
http://www.youtube.com/channel/UCSkE20m3hkl0MhhgCBbkjbg/featured
https://www.instagram.com/reel8app/
http://facebook.com/reel8app
http://reel-8.com/
https://whydonate.nl/fundraising/reel8app/nl/
https://www.givesendgo.com/reel8app
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INFO STICHTING 

ONE KING

ACHTERGROND COPYRIGHT DESCRIPTION

klik op de knoppen om meer 

te lezen over de initiatief-

nemers en achtergronden

ACHTERGRONDEN

WWW.ONEKING.NLWWW.REEL-8.COM

http://www.oneking.nl/
https://www.linkedin.com/in/percyw?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BHtPD39%2FoT7SZ5XMD1ouKFA%3D%3D
http://www.facebook.com/jam16design
http://www.oneking.nl/
http://reel-8.com/
https://www.linkedin.com/in/natascha-wagner-5ab22b85?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3B6KHTDR2aTiG8jqAZRNuXaQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/percyw?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BHtPD39%2FoT7SZ5XMD1ouKFA%3D%3D
http://www.jam16.nl/
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