
Handleiding installatie Kerkgeld app 

De app kan worden gedownload via Google Play (android) of de App Store (Apple). Na 
installatie koppelt u uw gemeente aan de app en is deze klaar voor gebruik. 

1. Selecteer de Play Store of App Store 
2. Zoek op kerkgeld 

 

Het volgende scherm komt in beeld en kies dan voor installeren 

 
3. Na installeren kunt u de app openen. Zoek uw gemeente door bovenin de naam in te 

toetsen. P.G. Oud Avereest-Balkbrug 

 
4. Klik op “registreer een account “ Maak hier een account aan. Het wachtwoord moet 

wel een hoofdletter en cijfer bevatten. 

 



5. Het koppelen van uw gemeente is een eenmalige handeling. Daarna zal uw 
gemeente direct zichtbaar worden als u de app op uw smartphone of tablet opstart. 
De Kerkgeld app is nu klaar voor gebruik. 
 

6. Als je de app opent ziet het er zo uit. Alleen u te goed staat op 0 euro: 

 
Klik vervolgens op mijn account: 

 
Dan klikt u vervolgens op Tegoed – dan ziet u de knop Opwaarderen.  
Het Tegoed moet minimaal €10 euro zijn. Vervolgens klikt u op Bevestigen en 
opwaarderen. Vervolgens ziet u dan bovenin u scherm het toe goed staan hiervoor wel 
eerst opnieuw de app openen. 

 
De collectes staan open van vrijdag t/m maandag 
Wilt u doneren dan klikt u op collecte  en dan ziet u de collectes vervolgens klikt op het 
onderstaande: Collectes zondag 29 maart 

 
Als u dit heeft gedaan ziet u het onderstaande: 



 
Vervolgens klikt u op GIFT het volgende scherm verschijnt: 

 

We hebben standaard ingesteld de volgende bedragen:  € 0.25, € 0.60. €1.15 en €3.00 als je 
op anders namelijk klikt kun je zelf een bedrag invoeren. 
 
De bijdragen/giften van de vorige week worden getoond. Het gemeentelid kan dit per doel 
wijzigen en als u het niet wilt aanpassen dan klikt u gelijk op de knop “volgende”.  
 
 

Tips: 

- Als u op “instellingen” klikt kunt het huidig te goed op de startpagina aanzetten. 
- Onder “mijn account” Historie heb je twee kopjes met Giften en Tegoed. 

Bij Giften zie je de historie wat je allemaal hebt gegeven. 
Bij Tegoed zie je de Tegoed historie welke tegoeden je allemaal op de app hebt 
gezet.  

 

Voor vragen mag u mailen naar hburg@home.nl Marloes ter Burg 

 

mailto:hburg@home.nl

