Collecte
Momenteel kunnen de gebruikelijke collectes niet tijdens de dienst plaats vinden; de kosten gaan
echter wel door. Ook de doorzendcollectes gaan door.
Er zijn diverse mogelijkheden om uw collecte toch te geven.
De collectedoelen zijn elke zondag als volgt:
e
1 dienstcollecte (Diaconie en College van Kerkrentmeesters)
e
2 collecte voor De Ontmoeting
e
3 uitgangscollecte (bestemming wordt bij afkondigingen gemeld)
Via de bank
U kunt uw bijdrage overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers:
1e en 3e collecte met vermelding 'dienstcollecte' met datum of 'uitgangscollecte' en datum naar:
NL74 INGB 0001 7170 43 ten name van PKN Geldermalsen Kerkrentmeester.
2e collecte voor De Ontmoeting: NL28 RABO 0333 1422 68 ten name van Cvk Hervormde Gemeente
Geldermalsen.
Givt-app
Er is ook de mogelijkheid om met uw smartphone of tablet te geven aan collectes. Hiervoor is de Givtapp nodig. Deze app is te downloaden in de Google Play of in de App Store. Na het downloaden kunt
u direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven. U kunt op een later moment uw verdere
registratie afronden. Tijdens de registratie vult u een aantal gegevens in (o.a. adres, mobiele nummer
en bankrekeningnummer). Ook geeft u een machtiging af, zodat uw bijdrage van uw rekening kan
worden afgeschreven.
Jaarlijks ontvangt u van Givt een overzicht met de betaalde giften voor uw belastingaangifte. De giften
zijn anoniem; wij ontvangen alleen een overzicht met aantal gevers en totaal bedrag per collecte. Als
u eenmaal de Givt app heeft kunt u van te voren, tijdens de dienst of zelfs later giften geven.
Dit werkt als volgt:

Stap 1) U opent de Givt app

Stap 2) Voeg collecte 2 en 3 toe en vul het bedrag per collecte in

Stap 3) Alles ingevuld? Kies dan “volgende”

Stap 4) Bij deze stap moet u onze gemeente te kiezen.
U kunt kiezen met behulp van een QR-code of uit een lijst met
aangesloten organisaties.

Stap 5a) Lijst
Hier zoekt u "Hervormde Gemeente Geldermalsen" op in de lijst, deze selecteert u
en vervolgens rondt u de gift af met de knop "Geven".
Stap 5b) QR-code
Uw telefoon opent de camera en u richt de camera op de QR-code (zie hiernaast
of). Als de QR-code is herkend is de collecte direct geregistreerd.

Op kerkdienstgemist.nl ziet u bij onze gemeente ook de button Geef met Givt. Vanaf deze button kunt
u ook de app openen en de QR-code zien.

Heeft u nog vragen?

Filmpje met stappen: https://vimeo.com/398825744
Veel gestelde vragen: https://www.givtapp.net/veelgesteldevragen/
Of stuur een bericht aan penningmeester.hervormdgeldermalsen@outlook.com

