
 

 

Appostel! 
Huh, is dat niet verkeerd gespeld? 
 

Neen, zo heet de applicatie van Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). 
Onze kerk heeft een rekening-courantverhouding met SKG waarmee de inkomende en uitgaande 
betaalstromen worden geregeld. Met behulp van SKG is ook de webshop CvK ingericht, die u kunt 
gebruiken voor het kopen van collectebonnen of het schenken van een gift. Veel van onze 
gemeenteleden hebben de weg naar de webshop gevonden voor het geven van een collecte aan 
de kerk en/of aan de Diaconie. 
 

SKG heeft een applicatie ontwikkeld die het mogelijk maakt uw collecte of gift via de telefoon te 
geven en ook kunt u hiermee collectebonnen bestellen. Deze app heet Appostel. 
Dit is een app die wordt gebruikt voor het geldverkeer en voor communicatie met de 
gemeenteleden. Zo worden op de app de zondagsbrieven geplaatst, wordt er een agenda 
bijgehouden van de kerkdiensten en staat (in kleur) het kerkblad ‘Op Weg’ er op. 
 

U kunt de app Appostel installeren op uw telefoon of tablet. Er is zowel een versie voor Apple (App 
Store) als voor Android (Google Play). 
 

o Als u de app hebt geïnstalleerd en tikt op het icoon, dan krijgt u het verzoek:   
‘Gemeente koppelen’. 

o U tikt in het veld  ‘zoek gemeente’: Heerhugowaard. U herkent onze gemeente aan ons 
logo. 

o Als u al een account hebt aangemaakt in de webshop CvK dan hoeft u alleen uw e-
mailadres en wachtwoord in te voeren. 

o Wanneer u nog niet bent aangemeld bij de webshop CvK zult u eerst een account moeten 
aanmaken. Dat is niet moeilijk. 

o Na het aanmelden komt u op het Welkom-scherm. 
o U ziet dat u kunt geven aan een collecte of doel, alsmede collectebonnen kopen. 
o Tik op ‘Geef aan Collecte of Doel’ 
o Tik op Collectes (blauwe kleur) 
o Tik op Gift 
o Vul bedrag in per doel: Pastoraal werk, Jeugdwerk, Orgelfonds en/of Diaconie 
o Tik op Betaalmethode. U hebt twee mogelijkheden Tegoed of Ideal. Over Tegoed kom ik zo 

terug. 
o Tik op ‘Gift geven’ 
o Als u via Ideal betaalt, wordt u doorgesluisd naar uw bankrekening en moet u daar de 

gevraagde handelingen verrichten. 
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. 
 
Het is ook mogelijk om een bedrag ineens te betalen, bijvoorbeeld € 50 en als Tegoed te laten 
bijschrijven. Wanneer u dan, bijvoorbeeld na of tijdens een kerkdienst die u volgt via 
kerkdienstgemist.nl, een collecte wilt geven dan kunt u dat bedrag van uw tegoed af laten 
schrijven. 
 
Tenslotte. Er is ook een handleiding voor de installatie van de app op internet beschikbaar. 
Tik in: ‘handleiding appostel app’ en u krijgt bovenaan de link te zien naar de handleiding, die door 
SKG is gemaakt. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan ben ik, nu voor het deel ‘collecte en giften’ beschikbaar om deze 
trachten te beantwoorden. 
 
met vriendelijke groet, mede namens het College van Diakenen,  
 
Gerard Alders 
penningmeester College van Kerkrentmeesters 
0681441248 e-mail: cvkpennpghhw@gmail.com 

http://kerkdienstgemist.nl/

