
Collecte óók via de kerkapp! 

Gebruikers van de kerkapp hebben het waarschijnlijk al gezien maar sinds kort is het ook mogelijk om te geven aan 

de collectes via de kerkapp. Het werkt alsvolgt:  

Op uw PKN kerkapp kunt u onder de rubriek Geven een bedrag opwaarderen. Vervolgens kunt u wekelijks aan de 

collectes geven. In de app zijn alle doelen per wijkgemeente (kerk) gespecificeerd zodat uw donatie ook echt in de 

juiste digitale collectezak terechtkomt. Uiteraard hoeft u uw tegoed niet in 1 keer op te maken maar kunt u het 

restant gewoon meenemen naar de volgende weken.  

Een voorbeeld van collecte-specificaties per wijk: (In dit geval zijn de doelen voor alle wijken hetzelfde) 

   

 

Er zijn een aantal voordelen: 

         U kunt precies aangeven welk bedrag voor welke wijkgemeente en welk doel u wil geven 

         De collecte staat open vanaf zaterdagmiddag t/m vrijdagavond, u heeft dus ruim de tijd om te 

        doneren. 

         Door op de collecte te klikken krijgt u uitgebreidere informatie over het doel, en kunt u meer 

        achtergrondinformatie lezen. 

  Het is binnen de kerkapp onmogelijk te zien wat men geeft, de giften zijn anoniem 

  Deze wijze van betalen komt overeen met die van de kerkmunten 

         En er is een groot voordeel voor de mensen die de collectes verwerken, het is met 1 druk op de 

        knop duidelijk hoeveel er per collecte gegeven is.  

Waarom betaal ik transactiekosten voor het opwaarderen (29 cent per keer dat u opwaardeert)? Voor het 

overboeken van uw rekening naar de collecterekening van de kerk rekent Ideal een bepaald bedrag, Donkey Mobile 

vindt dat de kerk niet voor deze kosten op moet draaien, vandaar dat dit bij het bedrag waarmee u opwaardeert 

komt.  

Tot slot: 100% van wat u per doel geeft via de app gaat naar het goede doel. Wij vragen geen geld per gift, het maakt 

niet uit hoeveel u ophaalt met de app. Alles gaat naar het goede doel.  

Een uitgebreidere handleiding kunt u vinden in de kerkapp, maar u kunt ook bij Martijn Kroonen terecht met uw 

vragen. Zijn gegevens vindt u in de kerkapp.  

Wij bevelen het gebruik hiervan van harte aan.  (CvK, CvD) 


