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CvK Hervormde Gemeente Asperen – SKG Collect Website en App 

Instructie: 

Uw bijdrage voor collecten geven via de nieuwe site en app 

Versie 1.0; 12 oktober 2020 

Samenvatting: 

Deze instructie geeft een korte uitleg hoe u uw bijdrage kunt geven aan de collecten in de 

kerkdienst. Als eerste wordt u uitgelegd hoe dit via de website kan doen en vervolgens hoe via de 

Appostel app. 

 

Stappen: 

Website 

1. Ga via de website www.hervormdasperen.nl naar de SKG Collect website van het CvK of ga 

direct naar deze website via https://site.skgcollect.nl/415/ 
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2. Klik op de knop "Geef uw bijdrage aan de collecten" 

 
3. Indien nog niet ingelogd, dan wordt uw naam nog niet weergegeven. Klik dan op "eerst 

inloggen" (voor het aanmaken van een account, zie de algemene instructie)  

4. Kies bij Bedrag per doel per collecte welk bedrag u wilt bijdragen 

5. Kies bij Betaalwijze hoe u uw bijdrage aan de collecten wilt geven: 

• Via uw tegoed (hiervoor dient u eerst tegoed te storten) 

• IDeal 

NB: Onze voorkeur voor betaalwijze is via een tegoed aan deze betaalwijze geen extra kosten 

voor het CvK zijn verbonden. Aan iDeal is dit wel het geval.  
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6. Klik daarna op "Volgende" (onder aan de pagina) 

 
7. Na controle van uw bijdrage aan de collecten, bij Bevestig giften zoals bij bevestiging als bij 

privacyverklaring deze aanvinken. Klik daarna op "Opslaan en versturen".  

8. Uw bijdrage aan de collecten zijn nu verwerkt. De gekozen betaalwijze wordt uitgevoerd. 

 

Appostel App 

1. Open de Appostel app op uw telefoon. Als u deze nog niet hebt geïnstalleerd, kunt u deze 

installeren via de Apple of Android appstore. 

2. Voor een uitleg van de verschillende schermen in de Appostel app, zie de algemene instructie  
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3. Een bijdrage aan de collecten kunt u doen vanuit het Home scherm of vanuit het scherm 

Financieel. 
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4. Druk op het Home scherm op "Geef aan Collecte of Doel" of op het scherm Financieel op 

"Collecten in kerkdienst". Als u bent gestart vanuit het Home scherm, druk dan daarna nog een 

keer op "Collecten in kerkdienst". 

 
5. U krijgt nu de informatie over de collecten in de kerkdienst. Klik op "GIFT" om uw bijdrage te 

geven. 
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6. Geef per collecte het bedrag in dat u wilt geven. Dit doet u door op de betreffende collecte te 

drukken. Daarna kunt u het bedrag aanpassen. 

 
7. Kies vervolgens de betaalmethode. U kunt kiezen uit "Tegoed" of "iDeal". Oonze voorkeur voor 

betaalmethode is tegoed omdat aan deze methode geen extra kosten zijn verbonden. Aan iDeal 

is dit wel het geval. 

8. Druk daarna op "GIFT GEVEN". Uw bijdrage wordt nu verwerkt. Een samenvatting van uw 

bijdrage verschijnt op het scherm. 

 

 


