EEN NIEUWE MANIER VAN GEVEN

DOEL
Genade is gratis! De verspreiding
van deze boodschap kan niet
zonder jouw bijdrage.
Nog nooit was het zo eenvoudig
om bij te dragen aan het werk in
Gods Koninkrijk. Via de app GIVT
kun je op een eigentijdse manier
bijdragen.

GIVT
GIVT is een moderne manier om je bijdrage te
betalen. Via een app op je telefoon is het heel
simpel ’s zondags digitaal mee te doen aan de
collecte. Bij de uitgangscollecte kun je in één
keer aan alle collectes geven. Handig!
Download de app op je telefoon en vul de
gegevens in die gevraagd worden. Vooral je
rekeningnummer is natuurlijk belangrijk .
Na de dienst kun je in de app de bedragen
invullen die je per collecte wilt geven. Bij de
uitgangscollecte kun je aan alle drie de
collectes geven. Handig om dat in een
handeling te doen. Houd je telefoon bij de
collectezak en je hebt bijgedragen aan alle
collectes die je hebt opgegeven in de app.
Op het moment van betalen heb je geen
internet nodig. Het bedrag wordt van je rekening
afgeschreven als je weer verbinding met het
internet hebt.
Je kunt ook thuis via de Givt app geven. In de
app kun je namelijk ook de kerk kiezen aan wie
je wilt geven. Ook handig voor als je thuis
meeluistert.

Probeer het eens uit!

Meer informatie over GIVT en
onze gemeente kun je vinden op
onze website:
www.hervormddoornspijk.nl
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