
 
Geven aan de collectes via de app  
 
Met ingang van zondag 12 juli is het ook mogelijk tijdens de uitgezonden dienst te geven aan 
de collectes via de GIVT-app. Daarvoor moet je eerst de GIVT-app op je mobiel installeren. 
  
Download (gratis) de GIVT-app uit de Play Store of App Store, vul je gegevens in (let op: na 
het invoeren van je e-mailadres kun je al doneren, waarna je registratie verdergaat), en je 
hebt de app. Dit doe je éénmalig, ruim vóór je eerste keer dat je aan de collectes tijdens de 
dienst geeft. Je giften worden geïncasseerd door Givt en daarna aan de gemeente 
overgemaakt. Bij het registreren geef je een incassomachtiging af. 
 
Dan het geven aan de collectes: 
Tijdens de dienst is er een geefmoment en verschijnt een QR-code in beeld.  
Activeer je GIVT-app, er verschijnt een mogelijkheid om een bedrag in te vullen, dat is voor 
collecte 1, de diaconie. Tik op ‘collecte toevoegen’ en er verschijnt een tweede mogelijkheid 
om een bedrag in te vullen, dat is collecte 2, de kerk. Wil je nog een collecte toevoegen, dat 
kan, dat is collecte 3 en die staat voor de zendingsbus. Dan klik je op ‘volgende’: kies de 
optie ‘QR-code’ en scan de QR-code op het beeld van de uitzending. Druk op ‘Klaar’. 
 

   
 
In plaats van te kiezen voor de optie QR-code kun je ook kiezen voor de optie ‘Lijst’ en daarin 
het goede doel PGMijdrecht. Die staat de eerste keer tamelijk onderin, maar als je hem één 
keer gebruikt hebt, komt hij bovenin te staan. En druk dan op de button ‘Geven’ en ‘Klaar’.  
Wij hopen hiermee  je betrokkenheid bij de collectes te verhogen. 
 
Is de app veilig? 
Ja, de app is goed beveiligd. Je moet bepaalde persoonsgegevens invullen, maar die worden 
niet doorgegeven aan/gebruikt door anderen. 



Je geeft anoniem, de kerk kan absoluut niet inzien wie wat geeft. De kerk krijgt alleen maar 
te zien hoeveel mensen er hebben gegeven en hoeveel er in totaal aan elke collecte gegeven 
is met Givt. De incassomachtiging die jij hebt afgegeven, werkt als een normale machtiging. 
 
Wij hebben voor de collectes van de  Protestantse Gemeente Mijdrecht gekozen voor het 
geven via de GIVT-app, omdat deze app vele voordelen heeft: via deze app kun je geven aan 
zeer vele goede doelen en collectes, ook aan de deur. En aan het eind van het jaar kun je al 
je via GIVT gedane donaties bij elkaar in een overzicht krijgen, handig voor de 
belastingaangifte.  
 
De kerkrentmeesters. 


