
  

APPOSTEL  

  

Huh!? Is dat verkeerd gespeld?   

  

Nee, dit is de naam van een applicatie van de Stichting 

Kerkelijk Geldbeheer (SKG).  

Onze gemeente heeft een rekening-courant bij SKG. Daar 

worden de inkomende en uitgaande betaalstromen geregeld. 

Met behulp van SKG is ook de webshop ingericht, die u kunt 

gebruiken voor het kopen van collectebonnen of het geven 

van een gift. Recentelijk hebben al veel van onze 

gemeenteleden de weg naar deze webshop gevonden. Zo 

kunt u bijdragen aan de collectes voor kerk en diaconie.   

  

SKG heeft Appostel ontwikkeld om het mogelijk te maken uw 

collecte of gift snel via uw smartphone (of tablet) te doneren. 

Als we ‘straks’ weer naar de kerkdiensten kunnen gaan, kunt 

u via deze app ook collectebonnen bestellen. Het plan is dat 

u volgend jaar via deze app de mogelijkheid heeft om mee te 

doen aan de Actie Kerkbalans.   

  

Appostel is in eerste instantie ontwikkeld voor het geldverkeer, maar sinds vorig jaar biedt de app 

meer mogelijkheden. Zo kan er een agenda worden aangemaakt, nieuws worden gedeeld en is 

het mogelijk om een contactenlijst van gemeenteleden (die daar toestemming voor geven) te 

maken. In de kerkenraadsvergadering van maart zal dit punt op de agenda staan o.a. met de 

vraag wat we wel en niet op Appostel zullen plaatsen.   

Gemeenteleden die een account aanmaken, kunnen bij hun contactgegevens aangeven of ze in 

de contactenlijst willen komen te staan. Met de contactenlijst vindt u snel andere gemeenteleden 

en de belangrijkste adressen binnen de gemeente. U bepaalt zelf welke gegevens u wel en niet 

deelt binnen de app.   

De taakgroep Communicatie gaat binnenkort aan de slag met het inrichten van het niet-financiële 

deel van de app. U wordt daar later nader over geïnformeerd. Het deel met de kerkelijke 

geldzaken wordt, in samenwerking met de penningmeester van de diaconie, beheerd door de 

penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.   

  

U heeft nu al de mogelijkheid Appostel te installeren en te gebruiken op uw smartphone of tablet. 

Dit kan via de App Store (Apple) of via Google Play (Android). Bestaande gebruikers van de 

webshop kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken en als ze dit willen hun account verder 

uitbreiden met hun contactgegevens.   

  

Nadat u Appostel (Financiën) (zie het logo op de afbeeldingen bij dit artikel) heeft gedownload en 

geopend, neemt u de volgende stappen:  

o Gemeente koppelen - u tikt in: ‘Protestantse gemeente te Heerhugowaard’. o U ziet dat de 

naam van onze gemeente verschijnt met (een deel van) ons logo.   

o U klikt de naam aan.  

o Als u in het verleden al een account hebt aangemaakt voor de webshop dan vult u uw  e-

mailadres en wachtwoord in.  

o Geen account? Dan kunt u zich registreren door ‘Registreer hier’ aan te klikken.   

o In het volgende veld vult u uw persoonsgegevens in en maakt u een wachtwoord aan. U drukt 

op de button ‘Registreer’.    

o Na het aanmelden komt u bij ‘Welkom’, linksonder kunt u zien dat u op deze pagina bent, het 

kerkje is rood.   

o In de rode balk kunt u verder gaan als u aan een collecte of doel wilt geven. In de paarse balk 

als u iets wilt bestellen, zoals collectebonnen.   

o Ook kunt u rechtstreeks naar het financiële deel gaan door onderaan het middelste icoon met 

het € teken aan te klikken. U ziet daar diverse mogelijkheden om te geven of te kopen.  



  

  

o Dan is het een kwestie van aantikken wat u wilt: ‘Collectes’, ‘Geef aan een doel’ of een 

bestelling doen van collectebonnen.   

o U klikt bijvoorbeeld ‘Collectes’ aan. U komt in het volgende scherm en klikt de paarse balk met 

‘Gift’ aan. U kunt nu bedragen achter diverse collectes invoeren. Vervolgens tikt u de rode balk 

met  ‘Gift geven’ aan.   

o Tik op Betaalmethode. U hebt twee mogelijkheden ‘Tegoed’ of ‘Ideal’. Op ‘Tegoed’ kom ik 

hieronder terug.Tik op ‘Gift geven’  

o Als u via Ideal betaalt, wordt u doorgesluisd naar uw bankrekening (als u daarvan een app 

heeft geïnstalleerd op uw smartphone of tablet) en verricht u daar de gevraagde handelingen.  

o Als de betaling is verricht, ontvangt u van de Webshop Protestantse gemeente te 

Heerhugowaard een e-mail met een bevestiging van uw gift/collecte.  

  

In Appostel kunt u ook een zogenaamd ‘Tegoed’ aanmaken door een bedrag ineens te betalen , 

bijvoorbeeld € 50. Wanneer u na of tijdens een kerkdienst aan een collecte wilt geven, dan kunt u 

elk gewenst bedrag van uw tegoed af laten schrijven. Deze manier van werken heeft administratief 

gezien onze voorkeur.   

  

Tenslotte: er is ook een handleiding voor de installatie van de app op internet beschikbaar. Tik 

in: ‘handleiding Appostel app’ en u ziet dan de mogelijkheid om de handleiding, die door SKG is 

gemaakt, te downloaden. Meer informatie over Appostel via: www.appostel.nl  

  

Mocht u nog vragen hebben dan ben ik, voor het 

deel ‘collectes en giften’, beschikbaar om deze te 

beantwoorden.  

  

Met vriendelijke groet, mede namens   

het College van Diakenen, Gerard Alders  

penningmeester College van Kerkrentmeesters  

tel.nr. 06 814 41 248 e-mail: 
cvkpennpghhw@gmail.com  
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