
Protestantse Gemeente Lochem  
 

GIVT Nieuwsbrief (in Corona tijden) 
Inleiding 
Recent tijdens een digitale kerkdienst heeft de voorzitter van onze gemeente, Remco van Donk, een 

pleidooi gehouden voor het gebruik van de app GIVT. Met deze app GIVT kunt u bijdragen aan de 

collecten in onze kerkdiensten. Door de Corona crisis houden we nu kerkdiensten op afstand (d.w.z. 

u kunt de diensten meemaken via www.kerkdienstgemist.nl). De app GIVT is daarbij een ideaal 

hulpmiddel en werkt ook in combinatie met kerkdienst gemist. 

GIVT en Kerkdienstgemist.nl 
Tijdens het kijken naar onze kerkdienst zit u rechtsonder het icoontje van GIVT. Als u dit aanklikt dan  

verschijnt het scherm met links een QR-code. Dit 

is de code van onze gemeente. Dus als u die scant 

vanuit de app, dan komt uw gift voor de beide 

collecten automatisch bij onze gemeente terecht. 

Kijkt u de dienst later terug dan kunt u dit nog 

steeds gebruiken. Alles wat tot en met de 

donderdag na de uitzending wordt gegeven wordt 

door ons toegezegd aan de collecten van de 

vorige zondag. 

 

GIVT en geven op een later moment. 
Zoals in het vorige onderwerp al is aangegeven kunt u via de app ook nog na de dienst blijven geven 

aan de collecten van die zondag. Alles wat van zondag tot en met de donderdag na de zondag wordt 

gegeven via de app, wordt door ons automatisch toegewezen aan die zondag. De giften op vrijdag en 

zaterdag worden toegekend aan de collecten van de komende zondag. 

Hoe kom ik aan de app? 
Om te geven met Givt heb je natuurlijk een smartphone of tablet nodig (Android of iOS) met daarop 
de Givt-app. Zoek in de App Store of op Google Play naar 
Givt of ga naar www.givtapp.net/download.  
Je kunt na het downloaden je e-mailadres invoeren en 
meteen beginnen met geven. Je verdere registratie kan je 
op een later moment afronden. Bij je registratie vul je 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.  
Let op:  
1. Pas na het afronden van de registratie komen uw gift werkelijk bij de kerk aan. 
2. Uw gift is anoniem. Onze gemeente kan niet zien wie heeft gegeven. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Hoe werkt het geven aan de collecte? 
Start de app GIVT. Je komt op onderstaand scherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de video hiernaast voor een uitleg over 

welke keuzes u heeft na het aanklikken van de 

knop Volgende.  

 

 

 

 

 

Meer weten? 
Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie? Bel dan met Harry Bos, tel. 06  - 11 200 521 

 

Voorkeursbedragen. 

Aanpasbaar via Menu 

Menu 

Bedrag voor collecte 1 

Aanklikken voor collecte 2 en 

Bedrag invullen 

Klik daarna op 

volgende 

https://u8176466.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=QbD0HLeviA16cBL1qPkOWds3Vxxf2kCw0PCTU0LEjtSnRm5wQlwIyJrzDRZ7hu59K28C_BnjfjQgDhTf-2FyniBLaEHhlIAdOA4W7ruEd2gGWjgDXhMHzXSOGpHKK7Fg1nK-2Fcwt4nCojoznsVDJ-2BeOxHAojnwD9ApcjpcOaPbzM6YCZeBmRPnuS9cBC1GpLDtCB-2BinZm5DDxtuPBdIRNxtye-2BILs0ccTHqnTY-2BsI0SsslQ4dtsWJ-2FQHy-2FvQLhMy4iz7vsnJ9mDKAJexTy9QMLU5Rp1abaRfnYh6ZR55tzvaqvebtOGyF3ZRntnMS-2FPa07IHaZB9PopNbhSPHvpQEUmlxJeqAgFTGb0nxjBZFG6gTohzGIt6GeGNkzEPBZCNz5xiGZja8RciuAnCD29FS457TyjUupX1eq5OHUQJaW6tmBPTZ2OH88zdSLAKRJm8C4fwLoCQHqU8sPWpDp8UH-2BOR29hluNjDxduhno9gzCNDKniFoBCq0I-2BI7OqoUPmkGUqvaHYMfztiftQlMtW42bS3j3g-2FV59VqsfjqB-2F3-2F3qkkmhlcC-2FAVdn3h1exk97PyrO3vp3y-2BqXXRj3YfNzkZ8-2FOqxr7bg-3D-3D

