
GIVT
GEVEN ZONDER CONTANT GELD, VIA JE MOBIEL



HOE BEGIN JE

1 - Download de Givt-app 

gratis in de App Store of in 

Google Play. 

2 - Registreer jezelf eenmalig 

als gebruiker door je 

gegevens in te vullen. 



BLUETOOTH EN 
LOCATIEGEGEVENS

1 -Zorg dat je Bluetooth en 

locatiegegevens aan staan, 

zo kan je telefoon het signaal 

oppikken van de zender die in het 

collectemiddel zit. 

De telefoon maakt geen actieve 

verbinding met de zender 

waardoor het geven heel snel gaat.



Vul vervolgens de persoonlijke gegevens in.

• Naam

• Mailadres

• Huisadres

• Mobiel telefoonnummer

• IBAN bankrekeningnummer

• En vul een eigen wachtwoord in (dan kunt u deze gegevens altijd 

wijzigen)



INTERNET NIET 
NODIG

• Tijdens het moment van geven heb je geen 

internetverbinding nodig. Op een later 

moment, wanneer je bijvoorbeeld thuis bent 

en gebruik maakt van WiFi, wordt je gift bij 

het heropenen van de app alsnog verstuurd. 

1- Internet is niet nodig, zie 

hiernaast.

2 – Wil je wel internet, dat 

kan,  het wachtwoord in de 

kerk is Welkom en is 4 uur 

geldig



COLLECTEZAK 
DIACONIE

Alleen collectezakken van de 

eerste rondgang (Diaconie), -

zijn voorzien van een GivT-

zender. (uw actie is éénmalig)

Bij de tweede en derde 

=uitgangscollecte hoeft u niets 

meer te doen.



OPEN DE APP

1 – Je kunt het bedrag van 

de eerste collecte invoeren

2 – Maar ook van de 2e en 

3e collecte.  Klik daarvoor 

op  collecte toevoegen



2E COLLECTE 
TOEVOEGEN

Bedragen zijn slechts als 

voorbeeld bedoeld, u 

bepaalt zelf de bedragen.



3E COLLECTE 
TOEVOEGEN

1 - Zo kunt u in één handeling 

3 collectes afwerken.

2 – klik vervolgens op 

Volgende



HIER KIES JE HET 
COLLECTEMIDDEL

1 – In de kerk kies je als  

Collectemiddel het

bovenste plaatje

(2 – Thuis kun je het onderste 

plaatje kiezen, de lijst)



HET GIVT MOMENT

1 – Beweeg nu je telefoon 

langs de collectezak aan de 

bovenzijde.



KLAAR



JE KAN OOK OP EEN 
ANDER MOMENT IETS 
GEVEN 

1 – Kies collectemiddel LIJST

2 – Klik op kerk

3 – Klik op PKN Brugkerk 

Lemelerveld 

4 – Klik op Geven



KERKDIENSTGEMIST

1- Ook bij kerkdienstgemist

kun je geven.

2 – Rechtsonder in het scherm 

vind je daar de app van GivT



GIVT
Een eenvoudige manier van betalen, probeer het eens.


