App installeren en account aanmaken
Voor het gebruik van de Givt-app binnen onze kerk heeft u een smartphone nodig en moet
de app hierop geïnstalleerd staan. U kunt de app installeren via de Apple App store of de
Google Play store.
Na installatie kan er een Givt-account aangemaakt worden. Deze is nodig om onder andere
de automatische afschrijving te kunnen verzorgen, maar biedt ook inzicht in de giften.
Uitgebreide informatie over de installatie van de app zelf, het registreren van een Givtaccount en voor antwoord op aanvullende vragen kan de website van Givt worden
geraadpleegd: https://www.givtapp.net/support.

Informatie over het gebruik
Om uw smartphone automatisch het signaal van de zender in de collectezak te laten
oppikken, moet de Bluetooth-verbinding van uw smartphone zijn ingeschakeld. Wanneer er
een smartphone met Android wordt gebruikt moet ook ‘locatie delen’ ingeschakeld staan.
Alleen in de eerste collectezak zit een zender. Deze handelt in één keer voor alle collectes de
gift af. De collectes binnen de app komen overeen met de rondgangen in de kerk en worden
zo ook gescheiden van elkaar.
Als er een internetverbinding is, wordt de gift direct verstuurd. Zonder internetverbinding
wordt de gift eerst opgeslagen. Zodra er weer verbinding is met internet en de Givt-app
wordt geopend, wordt de gift alsnog verstuurd.
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Geven
In een paar eenvoudige stappen kan geld worden gegeven aan onze kerk via de Givt-app.
Deze stappen worden hieronder uitgelegd.

Kies hoeveel u wilt geven
1. Open de app en kies het gewenste bedrag.
2. Voeg eventueel aanvullende collectes toe en kies ook
hiervoor het bedrag. De derde collecte binnen de app is binnen
onze kerk bedoeld voor de offerblokken bij de uitgang.
Wanneer u, als voorbeeld, alleen voor de offerblokken wilt
geven voegt u twee extra collectes toe, maar vult u alleen een
bedrag in bij de derde collecte.
3. Druk op ‘Volgende’.

Kies hoe u wilt geven
Er zijn verschillende manieren om te geven. De optie ‘Locatie’ wordt niet gebruikt binnen
onze kerk.
1. Kies voor ‘Collectemiddel’ wanneer u wilt geven tijdens de
collecte in de kerk. Haal met één beweging uw smartphone
langs de collectezak wanneer deze passeert.
2. Kies voor ‘QR-code’ om te geven via een QR-code. Deze
wordt binnen onze kerk gebruikt voor de collecte van het Heilig
Avondmaal, maar ook voor bijzondere of extra geefmomenten
zoals tijdens de Kerstmarkt of Paasbrunch. Richt met de
camera van uw smartphone op de getoonde QR-code.
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3. Kies voor ‘Lijst’ om onze kerk uit alle, bij Givt
aangesloten organisaties, te selecteren. Deze optie kan
gebruikt worden als u de dienst mee- of terugluistert via
Kerkdienst Gemist of wanneer het geven tijdens de
collecte niet is gelukt. Onze kerk is te vinden onder de
naam ‘Stationskerk Hardinxveld G’dam’.
4. Druk op ‘Volgende’.
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