Handleiding bij gebruik van de GIVT APP voor Andreaskerk Dordrecht.

1. Download de GIVT-APP via https://www.givtapp.net/download/
Of in de App Store of via Google Play.
2. Na het downloaden van de GIVT-APP kan je de App direct openen en druk je onder aan op de
knop ‘’ Aan de slag’’
3. Vervolgens wordt gevraagd om je emailadres in te vullen en druk je daarna op ‘’ Doorgaan’’
4. Vervolgens wordt gevraagd om een wachtwoord in te stellen. Na het invoeren van een
wachtwoord druk je op de knop ‘’ Inloggen’’.
De GIVT-APP is nu klaar voor gebruik.
5. Je komt nu in het scherm waar je kunt aangeven hoeveel je wilt geven en aan welke collecte.
Door op de knop ‘’ Collecte toevoegen’’ te drukken kan aan de 3 collectes worden gegeven
zoals wij dat in de Andreaskerk gewend zijn, namelijk:
1e collecten = Diaconie
2e collecten = Wijkkerk
3e collecten = Schaalcollecten ten gunste van onze eigen wijkgemeente

6. Druk vervolgens op ‘’ Volgende’’

Hier kies je ‘’ Collectemiddel’’ en haal de smartphone langs de collectezak. En je krijgt de
melding ‘’Yes Gelukt’’
Dit betekend dat je gift is gegeven.
7. Voor mensen die thuis meeluisteren tijdens de dienst of op een later tijdstip de dienst
beluisteren kies je hier de optie ‘’ Lijst ‘’ en kies onder kerken de ‘’Andreaskerk Dordrecht’’

Na een aantal giften zal de Andreaskerk Dordrecht standaard in het scherm worden getoond.
Ook tijdens de dienst kan voor deze optie worden gekozen.

8.

9.

10.

11.

12. Voor het Digitaal geven aan de Wijkkas of de Zending kunt u onderstaande QR-Code gebruiken
Ook is deze QR Code te vinden op https://www.andreaskerk.com/over-ons/financien-en-beheer.
- Kies in de GIVT App voor Collecte 1. Vul een bedrag in. Druk op volgende. Druk op QR-Code en scan
1 van onderstaande QR Codes voor Zending of Wijkkas.
QR-CODE ZENDING

QR-CODE WIJKKAS

