
Alles over geven met de Givt-app tijdens de online Vieringen:  

1. Download de app. Dan heb je genoeg tijd om ook te registreren en kun je ook daadwerkelijk 

geven aan de collecte op zondagochtend. 

2. Downloaden:  Zoek in de App Store of Google Play naar Givt. Download de app. 

3. Registreren: Vul een aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan je adres, mobiele 

nummer en rekeningnummer). Ook geef je een machtiging af zodat er geld van je rekening 

kan worden afgeschreven. De Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit proces 

wordt geleid. 

4. Voor de luisteraars: radioluisteraars kunnen na het invullen van de collectebedragen “kies 

uit de lijst” selecteren en daarna de blauwe balk ‘kerken’ kiezen. In het overzicht van aan Givt 

deelnemende kerken selecteer je ‘Protestantse Gemeente Zeewolde’ en vervolgens selecteer 

je de groene balk ‘geven’. 

Extra:  

 Verkeerd bedrag ingevuld? Binnen een kwartier na het geefmoment kun je via het 

giftenoverzicht de verkeerde gift annuleren door in het telefoonscherm naar links te vegen 

(‘swipen’). Je kunt ook een geeflimiet instellen om grote vergissingen te voorkomen. 

 Verkeerd bedrag afgeschreven? Dan kun je dit storneren langs de reguliere weg. Je kunt ook 

een geeflimiet instellen om grote vergissingen te voorkomen. 

 Kosten gift: om gebruik te kunnen maken van de diensten van Givt, maken wij kosten. Fijn 

als je iets meer kunt geven, zodat de kosten gedekt zijn. 

 Twee of drie collectes in één keer: je kunt ervoor kiezen om meerdere collectes in één keer 

te doen, zodat je de givt-app maar 1x nodig hebt. Bekijk dit filmpje voor de uitleg. 

 Extra handleiding gebruik app: download hier de extra begeleiding voor de Givt-app. Een 

aantal extra functies in de app worden kort toegelicht. 

 Vragen? College van Kerkrentmeesters: 

Jan Bentum 06-23254886 of Henk van der Sluijs 06-58921987 

 Givt: www.givtapp.net  

 

 

https://vimeo.com/255902010
https://www.givtapp.net/downloads/Begeleiding%20first-use%20Givt-app.pdf
http://www.givtapp.net/

