
GIVT Collecte app. 

In onze kerk wordt er altijd 2 keer gecollecteerd tijdens de dienst. 1 tijdens de dienst voor de 

diaconie en bij de uitgang voor de eigen kerk. 

Wij kunnen geven via contant geld of met collectebonnen. 

Sinds september is er een mogelijkheid erbij gekomen. Namelijk geven via de telefoon met 

de GIVT-app.  In de collectezak zit een zender waarmee de app communiceert. 

Je kunt in 1 ronde aan meerdere collectes geven.  

Zo is de eerste collecte voor de diaconie voeg direct een 2e collecte toe. Deze is voor de 

eigen kerk. Je hebt dan gelijk ook voor de uitgangscollecte gegeven. 

Bij de uitgang kun je niet met de app geven, want in de schalen zitten geen zenders. 

Daarnaast is het voordeliger en eenvoudiger om in 1 keer voor de diaconie en beheer te 

geven. 

Download de app via www.givtapp.net/download of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of  Google 
Play Store. 

1. Kies het bedrag dat je wil geven (voor diaconie) 
2. Klik op “Collecte toevoegen” 
3. Kies het bedrag dat je wil geven (voor beheer) 
4. Kies voor ‘Volgende’ 

Voor in de kerk: 
5. Kies voor geven aan een collectemiddel: in de kerk 
6. Haal nu met één simpele beweging je smartphone langs het collectezak. 

 
De smartphone pikt een signaal op van de zender die in het collectemiddel zit. Zorg wel dat 
de Bluetooth aanstaat. Als je een internetverbinding hebt, wordt je gift direct verstuurd. 
Zonder internetverbinding wordt je gift eerst opgeslagen. Zodra je weer verbonden bent met 
internet wordt je gift alsnog verstuurd. 
 
Voor als u niet in de kerk bent: 

1. Kies voor: Lijst. Kies een doel uit de lijst > 
2. Zoeken ….      Protestantse Gemeente Borger. 
3. Groene knop “Geven” 

 
Of m.b.v. de QR-code te vinden via onderstaande omschrijving:  

1. Hebt u gekozen voor het beluisteren van een eredienst d.m.v. één van de twee 
koppelingen/links op onze website dan komt u bij een keuzelijst. Op dat scherm staat 
rechtsonder een symbooltje van “Givt”. Klik op dat symbooltje. 

2. Dan komt u op een scherm met links de QR-code (vierkant met allemaal blokjes) of 
rechts de mogelijkheid om een bedrag in te toetsen. 

Je gift wordt na twee werkdagen van je rekening afgeschreven. 

 

 

 

https://www.givtapp.net/download/

