
 

Zoals niemand ontgaan is kunnen we tegenwoordig 

ook met een smartphone geld aan de kerk geven. 

Dit heeft het voordeel dat je het voor de belasting kan aftrekken. Dus kan je 

meer geven voor hetzelfde geld! Bovendien zullen mensen denk ik meer 

geven als ze overmaken, dan wat ze in de collectezak doen. En dat je een 

excuus hebt om je telefoon aan te houden (wel het geluid uitzetten ajb!). 

Wie wel een smartphone heeft maar de app GIVT nog niet gebruikt, hier een 

stapsgewijze uitleg. 

BELANGRIJK: Je kunt ook gewoon vanuit huis geld geven! Je hoeft 

daarvoor niets extra te doen. 

1. Ga naar Play Store (als je Android hebt, Samsung of zo) of App Store 

(voor iPhone), zoek GIVT en installeer hem.  

2. Open GIVT. 

3. Geef je emailadres op.  

4. Dan komt de vraag: Hoeveel wil je geven (voor de eerste collecte is 

dat). Je vult een bedrag in. 

5. Tik nog niet op Volgende! Er zijn normaal 3 collectes bij ons. Dus tik op 

Collecte toevoegen, een beetje onopvallend maar in het midden op je 

scherm. 

 
6. Vul een bedrag in voor de 2e collecte en tik nog eens op Collecte 

toevoegen, waarna je evt. voor de 3e collecte een bedrag invult. 



7. Tik nu op Volgende. Je krijgt een scherm Kies hoe je wilt geven. 

 
8. Men vraagt toestemming aan GIVT om je locatie te gebruiken. Tik OK. 

Als men vraagt om Bluetooth aan te zetten, doe dat maar. 

9. Je krijgt op het scherm: 

Dit is het Givt-moment. 

Beweeg nu je telefoon langs de collecbus, -zak of -mand. 

Dat is echt niet nodig. Het werkt zó wel, waar je ook zit. Éven wachten,  

en na een paar seconden verschijnt een balk onderaan: Kies uit de lijst. 

Tik daarop. 

  
 

10. Je krijgt een scherm, waar je aantikt op Kerken. 

 

11. Je krijgt een lijst met kerken te zien en scrolt helemaal naar 

Keizersgrachtkerk. Ja, hij staat erbij! 



Tik daarop, en tik dan op de groene balk Geven. 

 
12. Je krijgt te zien KLAAR, maar… je moet dan nog je registratie 

voltooien. Dit kun je ook van tevoren doen, of wat later. Als je er niet 

uitkomt: er is vast iemand die wil helpen. Je moet hiervoor je adres, 

mobiel telefoon, emailadres en banknummer invullen. En een 

machtiging om geld over te maken, anders kan het programma dat niet 

doen.  

Opm. Je kunt in de app al je giften achteraf bekijken, een jaaroverzicht 

krijgen enz. Handig! 

 


