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Inleiding
Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd (zolang de maatregelen rond Covid-19 van kracht zijn,
worden de bijdragen ingezameld bij het verlaten van de kerk). Die bijdragen bestaan uit munt - en
briefgeld en uit collectebonnen.
Daarnaast is het mogelijk om online bij te dragen aan de collectes. Dit gebeurt m.b.v. SKG Collect. Dit
is een website/webshop en app, ontwikkeld door SKG (bank voor PKN kerken) en speciaal gericht op
het gebruik door kerken. SKG Collect stelt gemeenteleden, nadat ze een account hebben
aangemaakt, in de gelegenheid om collectebonnen te bestellen, een collectetegoed aan te s chaffen
voor online collecteren en een eenmalige bijdrage te doen, bijvoorbeeld in de vorm van een gift, de
vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.
Website SKG Collect Hervormd Asperen
Meer informatie SKG
Meer informatie SKG Collect en de Appostel App

Uitleg en aanmaken account
SKG Collect bestaat uit een website en een app (Appostel). Voor het gebruik van de website en de
app is het aan te raden eerst een account (gebruikersnaam) aan te maken. Dit gaat als volgt:
•

Ga naar de CvK website https://site.skgcollect.nl/415/klant/mijnAccount.html

•

Klik onder Nieuwe bezoeker op "Volgende". Vul hier uw persoonsgegevens in. Het
registratienummer hoeft niet ingevuld te worden. Kies een wachtwoord dat bestaat uit
minimaal 6 tekens waarin minimaal 1 kleine letter, 1 hoofdletter en 1 cijfers is opgenome n
(geen symbolen gebruiken!)
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•

Klik daarna op "Registratie voltooien"
Er komt nu in beeld "Account registratie voltooid"

Hieronder vindt u een uitleg van de website:
Home page
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Dit is de startpagina met informatie over het CvK en het bijdragen aan de collecten in de
kerkdiensten.
Klik op de grijze knop "Geef uw bijdrage aan de collecten" om aan de collectes bij te dragen. Per
collecte kiest u uw bedrag en bij betaalwijze hoe u uw bijdrage wilt afrekenen. Er worden drie
betaalmogelijkheden aangeboden:
•
•

Tegoed: U koopt eerst een tegoed en vervolgens geeft u per dienst een bijdrage. Deze
bijdrage wordt vervolgens van uw tegoed afgeschreven;
iDeal: U betaalt uw bijdrage online via de website of telefoon.

Onze voorkeur voor betaalwijze is via een tegoed omdat aan deze betaalwijze geen extra kosten
voor het CvK zijn verbonden, anders dan iDeal betalingen.
Na afronding van de betaling, ontvangt u vrijwel direct een bevestiging per email.

Giften

Op deze pagina kunt u een gift doen aan diaconie of kerkrentmeesters. Daarnaast kunt u ook
specifieke giften geven voor bepaalde doelen. Het onderhoud aan de gebouwen en het orgel zijn
opgenomen. In de toekomst worden hier ook bijdragen als solidariteitskas en vrijwillige bijdrage aan
toegevoegd.

Collectebonnen

v1.1 - 12-10-2020

Op deze pagina kunt u de bestaande papieren collectebonnen bestellen. Dit komt in de plaats van
het huidige online bestelformulier op de website. U vult het aantal in bij de waarde die u wilt
bestellen en klikt op "Bestel". Als u ook collectebonnen van een andere waarde wilt bestellen, klikt u
daarna op "Verder winkelen". Als u uw bestelling compleet is, klikt u op "Naar winkelwagen".

Als u op "Naar winkelwagen" hebt geklikt, komt u bij het overzicht van uw bestelling. Als deze juist
is, klikt u op "Volgende". Pas anders uw bestelling aan.
Nadat u op "Volgende" heeft geklikt, komt u in het betaalscherm. Collectebonnen kunnen met
Automatische incasso of iDEAL betaald worden. Onze voorkeur heeft automatische incasso
aangezien hier voor het CvK geen extra kosten aan zitten.
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Uitzendingen

Op deze pagina vindt u de link naar de website van www.kerkdienstgemist.nl en de laatste drie
uitzendingen van kerkdiensten. Tevens is het mogelijk een bijdrage te doen voor het gebruik van
kerkdienstgemist.nl. Het CvK betaalt voor elke kijker een bedrag aan kerkdienstgemist.

Website
Door op "Website" te klikken, gaat u naar de internetpagina van onze kerk
www.hervormdasperen.nl
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Contactformulier

Als u vragen of opmerkingen heeft voor de kerkrentmeesters, kunt u op deze pagina uw gegevens
invullen en uw vraag stellen. Door te klikken op "Verzenden" wordt uw vraag of opmerking
verstuurd.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u uitleg over het gebruik van SKG Collect en zaken die u op de website kunt
terugvinden. Daarnaast zijn de handleidingen en instructies opgenomen over het gebruik van de
website en de Appostel app.
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Mijn account

Op deze pagina kunt u uw account aanpassen:
•
•
•
•

Uw gegevens: persoonlijke gegevens aanpassen
Rekeningen: bankrekening voor incasso
Wachtwoord wijzigen
Tegoed: informatie over uw tegoed en bijstorten

Als u klikt op "Tegoed" komt u op de pagina waarop wat uw saldo is; ook kunt u uw saldo aanvullen.
Tevens kunt u bij de instellingen aangeven of u een melding wilt ontvangen als het saldo onder een
bepaald bedrag komt of dat u dan automatisch wilt bijstorten (via automatische incasso).

Bestelling

Dit betreft uw winkelmandje. Dit is gevuld, als u bij collectebonnen een bestelling heeft geplaatst en
deze nog niet heeft afgerekend.
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Hieronder vindt u uitleg over de App
Wij maken gebruik van de app Appostel van SKG. De Appostel app is te downloaden voor Apple of
Android.

Als u de app opent, koppelt u als eerste onze gemeente.

Na het koppelen kunt u inloggen met uw account, zoals deze is aangemaakt op de website. Als u dit
nog niet heeft gedaan, kunt u dit ook in deze app nog doen door te klikken op "Geen account?
Registreer hier"
Bij een nieuw account aanmaken, vult u uw gegevens in. Registratienummer mag leeg blijven. Kies
een wachtwoord dat bestaat uit minimaal 6 tekens waarin minimaal 1 kleine letter, 1 hoofdletter e n
1 cijfers is opgenomen (geen symbolen gebruiken!). Klik daarna op "Registreer".
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De app bestaat uit verschillende pagina's:
Home

U kunt direct bijdragen aan de collectes in de
kerkdienst of een gift geven.
De eerst volgende kerkdienst wordt hier
weergegeven. Door hierop te klikken, krijgt u meer
informatie.

Contactgegevens CvK

Menu balk met verschillende pagina's in de app
(Home, Actueel, Financieel, Contacten en Meer)
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Actueel

U vindt hier twee pagina's:
Nieuws: hier worden
nieuwsberichten geplaatst
zoals zondagsbrief en overige
mededelingen.
Agenda: hier vindt u een link
naar de toekomstige
kerkdiensten en naar de
kerkdiensten van afgelopen
weken. Bij deze laatste is het
mogelijk deze ook direct de
dienst terug te kijken.

Financiën
Linksboven staat uw huidige saldo tegoed vermeld.
Door op het bedrag te klikken, kunt u dit opwaarderen
of instellen.

U kunt uw bijdrage geven aan de collecten in de
kerkdienst of een gift doen.

Hier kunt u uw bestelling plaatsen voor collectebonnen.
De laatst bestelde collectebonnen komen bovenaan in
het scherm te staan.
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Contacten

Op deze lijst komen alle geregistreerde personen te
staan, als zij dit hebben aangegeven bij hun
persoonlijke gegevens.
Standaard staat deze optie uit.

Meer

Uw persoonlijke gegevens die u heeft ingevuld. Door
te klikken op "Account" kun u deze inzien en wijzigen.
Hier kunt u ook instellen of u in de contactenlijst wilt
worden opgenomen.
Bij instellingen kunt u uw saldo tegoed instellen en
kiezen of u push notificaties wilt ontvangen
(automatische berichten).
Onder geschiedenis kunt u zien welke bestellingen
(collectebonnen) en giften/collectes u heeft gedaan.
Bij tegoed kunt u alle opwaarderingen en
afschrijvingen zien.
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