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De huidige manier van online collecteren verdwijnt binnenkort. Het College van
Kerkrentmeesters stelt SKG-collect daarvoor in de plaats. SKG-collect bestaat uit een
website en een app, genaamd Appostel. U komt via https://site.skgcollect.nl/415 op de juiste
websitepagina; de app is te downloaden via de appstore van Apple of Android.
Concreet betekent dit, als het gaat om collectes, giften en bijdragen:
•
•

•
•
•

•

Via website en Appostel kunt u onder meer papieren collectebonnen kopen en bijdragen
aan collectes naar keuze met een bedrag naar keuze;
De collectebonnen blijven bestaan en kunnen vanaf nu ook via de nieuwe website en
app besteld worden. U kunt ook nog steeds via een papieren bestelformulier in de kerk
de collectebonnen bestellen; aan die manier van bestellen verandert er niets;
Via de website en app is het ook mogelijk eenmalige giften te schenken aan
verschillende doelen zoals diaconie en orgelfonds of een doel dat uzelf kunt aangeven;
De app maakt het mogelijk om op elk gewenst moment bij te dragen aan de collectes,
dus zowel tijdens de dienst als vooraf en na afloop;
App en website bieden aan om te betalen via iDeal, automatische incasso of het tegoed.
Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso en naar het betalen van een tegoed,
omdat hieraan geen extra kosten voor de kerk verbonden zijn, in tegenstelling tot betalen
via iDeal;
Als u nog in het bezit bent van collectebonnen, dan kunt u deze nog gewoon gebruiken
bij het bezoek aan de erediensten. U kunt ze ook omwisselen voor een collecte tegoed
op de website en de app. Laat ons weten via kerkrentmeesters@hervormdasperen.nl
indien u hiervan gebruik wilt maken.

Wij bevelen het gebruik SKG-collect van harte aan.
Om gebruik te maken van SKG-collect is eenmalige registratie nodig. Hoewel het registreren
en werken met SKG-collect niet ingewikkeld is, is er een handleiding geplaatst op
www.hervormdasperen.nl. U vindt ook de handleiding als bijlage bij dit bericht.
Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik en de functionaliteiten van SKG-collect,
dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met ons opnemen via
kerkrentmeesters@hervormdasperen.nl.
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