
Collectes via Givt 
	

We	waren	er	al	langer	mee	bezig:	de	mogelijkheid	om	
bij	de	kerkdiensten	een	bijdrage	te	kunnen	geven	aan	
de	collecte	door	een	app	op	de	mobiele	telefoon.	Het	
zijn	niet	alleen	jongeren	die	hiervan	gebruik	maken!	
	

Het	 gebruik	 van	 Givt	 en	 het	 bankrekeningnummer	
aan	 het	 einde	 van	 dit	 artikel	 is	 uitsluitend	 bedoeld		
voor	 collectes	 en	 niet	 voor	 andere	 giften	 en	
betalingen!		
	

Voor	steeds	meer	mensen	is	het	minder	vanzelfspre-
kend	om	contant	geld	bij	zich	te	hebben.	Dat	is	eigen-
lijk	ook	niet	zo	vreemd,	want	bijna	overal	kan	je	met	
een	pinpas	of	 je	 smartphone	betalen.	Met	dit	 in	ge-
dachten	is	Givt	ontstaan.	
	

Givt	 maakt	 het	 mogelijk	 aan	 de	 collecte	 te	 geven	
zonder	 contant	 geld,	 of	 bij	 het	 volgen	 van	 de	 kerk-
diensten	via	kerkdienstgemist.	Givt	wordt	al	 in	meer	
dan	 150	 andere	 kerken	 gebruikt	 en	 ook	 een	 aantal	
stichtingen	en	goede	doelen	maken	er	al	gebruik	van.	
	

Wat heb je nodig? 
Om	te	geven	met	Givt	heb	je	alleen	een	smartphone	
nodig	(Android	of	Iphone)	met	daarop	de	Givt-app.	Je	
kunt	 na	 het	 downloaden	 je	 e-mailadres	 invoeren	 en	
meteen	 beginnen	met	 geven.	 De	 verdere	 registratie	
kan	je	op	een	later	moment	afronden.	Bij	je	registra-
tie	vul	je	een	aantal	persoonlijke	gegevens	in	(zoals	je	
adres,	 mobiele	 nummer	 en	 rekeningnummer).	 Ook	
geef	je	een	machtiging	af	om	je	gift	van	je	rekening	te	
laten	 afschrijven.	 Je	 krijgt	 hierbij	 een	 code	 van	 Givt	
toegestuurd	om	de	inschrijving	af	te	ronden.		
	

De	Givt-app	is	zo	ontworpen	dat	je	makkelijk	door	dit	
proces	 wordt	 geleid.	 Zoek	 in	 de	 App	 Store	 of	 op	
Google	 Play	 naar	 Givt	 of	 ga	 naar	 via	 internet	 naar:		
www.givtapp.net/download.	
	

Givt	 is	betaalverkeer	en	dat	betekent	dat	er	transac-
tiekosten	 aan	 verbonden	 zijn.	 Die	 kosten	 worden	
ingehouden	van	je	gift	en	bedragen	4,5%	per	gegeven	
Euro.	 Als	 je	 telefoon	 een	 internetverbinding	 heeft	
kun	je	zien	of	de	gift	gelukt	is.	Het	is	dan	ook	mogelijk	
een	 gift	 te	 annuleren	 (binnen	 een	 kwartier	 na	 het	
geefmoment).	
	

Hoe werkt het? 
De	 kerkdiensten	 vanuit	 de	 Johanneskerk	 zijn	 te	 vol-
gen	 en	 terug	 te	 kijken	 op	 kerkdienstgemist.nl	 onder	
de	naam	PKN	Lichtenvoorde.	Je	kunt	ook	direct	naar	
onze	kerk	via	deze	link:		
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1061	
	

Op	 het	 beeld	 staat	 een	 af-
beelding	 ‘Geef	met	Givt’.	Als	
je	 hier	 op	 klikt	 opent	 er	 een	
extra	scherm.		
	

Dit	ziet	er	ongeveer	zo	uit:		
	

	
	

Open	de	Givt-app	op	de	mobiele	telefoon.	Hieronder	
zie	 je	 twee	 afbeeldingen	 uit	 de	 app.	 De	 afbeelding	
links	 krijg	 je	 als	 eerste	 in	 beeld.	Hier	 kun	 je	 ingeven	
hoeveel	je	wilt	geven.	Als	je	op	‘volgende’	klikt	krijg	je	
de	afbeelding	rechts.	Hier	kun	je	de	optie	aanklikken	
‘QR-code’.	Scan	dan	de	QR-code	 in	op	het	beeld	van	
kerkdienstgemist	(zie	boven)	en	dan	komt	het	goed.	
	

Overigens	houdt	de	app	zelf	al	 je	giften	(ook	aan	an-
dere	doelen)	bij	 en	aan	het	eind	van	het	 jaar	 kun	 je	
een	overzicht	 downloaden	om	 te	 gebruiken	 voor	 de	
aftrek	van	de	inkomstenbelasting.	Wel	zo	handig!	
	

	
	

Je	 kunt	 ook	 kiezen	 voor	 ‘Lijst’	 en	 vervolgens	 kiezen	
voor	PKN	Lichtenvoorde.	Je	kunt	op	deze	manier	ook	
buiten	de	kerkdiensten	om	een	gift	over	maken.	
	

Voorlopig bij de kerkdiensten één collecte 
Om	het	niet	 te	 lastig	 te	maken	 is	er	bij	de	kerkdien-
sten	 via	 kerkdienstgemist	 de	 komende	 tijd	 gekozen	
voor	 één	 collecte.	 De	 opbrengst	 zal	 in	 drie	 gelijke	
delen	verdeeld	worden	onder	de	diaconie,	de	kerk	en	
de	‘aanvullende	collecte’.		
	

Kan ik ook geven zonder app? 
Gelukkig	 is	het	voor	 iedereen	die	 liever	geen	app	wil	
gebruiken	 ook	mogelijk	 om	 een	 gift	 over	 te	maken.	
Hiervoor	 is	 het	 volgende	 bankrekeningnummer be-
schikbaar: NL37 RABO 0373 7245 78.	
	


