
PGWD - Digitaal 

Toelichting gebruik Webwinkel en App Kerkgeld

App
KERKGELD

Webwinkel



Waarom de Webwinkel en de App Kerkgeld 

• Makkelijker maken om een gift te geven (bv. aansluitend op collecte)

• Vereenvoudigen bestellen van collectebonnen en de verwerking 
hiervan (ook andere artikelen mogelijk in de toekomst)

• Informatie over activiteiten PGWD is snel toegankelijk via App

• Liturgie voor de zondag is beschikbaar via de App

• Historisch overzicht is beschikbaar (voor bv. belastingaangifte)

• Kerkbalans kan digitaal ingevuld worden

• Beveiligde en herkenbare betaalomgeving (iDEAL)

• Huidige App (‘Protestant’) is niet meer beschikbaar vanaf 2019



Onderscheid gebruik Webwinkel en App 

• Webwinkel

• Op computer, smartphone of tablet

• App

• Op smartphone of tablet

• Nieuws en agenda

• Liturgie

• App & Webwinkel

• Giften

• Bestellingen



Mogelijkheden gebruik Webwinkel en App 

Overzicht giften Informatie over gift

Overzicht giften

Informatie over gift



Mogelijkheden gebruik Webwinkel en App 



Mogelijkheden gebruik Webwinkel en App 

• Giften

Startscherm gift Bedrag invullen Bank selecteren Gift geven - betaling starten



Mogelijkheden gebruik Webwinkel en App 

Artikel overzicht
Artikel overzicht



Mogelijkheden gebruik Webwinkel en App 

• Artikelen



Mogelijkheden gebruik Webwinkel en App 

Startscherm Aantal selecteren Controle bestelling                                Bestelling plaatsen



Extra mogelijkheden gebruik App 



Extra mogelijkheden gebruik App 



Inlog / aanmeld procedure



Inlog / aanmeld procedure



Inlog / aanmeld procedure

Android Apple



Inlog / aanmeld procedure

Startscherm App Gemeente zoeken Gemeente selecteren       ‘registreer een account’       Account aanmaken



Inlog / aanmeld procedure

Gemeente selecteren       Inloggen met account



Afsluitend 

• De Webwinkel en App Kerkgeld kunnen het leven makkelijker maken 
bij het geven van een gift of de bestelling van collectebonnen

• Hulp bij installeren is mogelijk (door werkgroep)

• In de toekomst verder verbeteren van toegankelijkheid en 
mogelijkheden 

• Graag ontvangen we reacties over het gebruik (ervaringen en tips)

• We blijven u informeren over de ontwikkelingen


