Download nu de Appostel app
De Appostel app is klaar voor gebruik! Met deze app kunt u alle kerkelijke geldzaken op
één plek beheren. Via deze app kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld digitaal
giften doen voor de diaconie en de kerk, maar ook eenvoudig zien wie er voor gaat.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.
De voordelen op een rij:
• 1) op eenvoudige wijze digitaal collectegeld overmaken
• 2) eenvoudig giften doen voor algemene doelen
• 3) werken met een tegoed (om met de app snel te kunnen geven)
• 4) de historie is beschikbaar (handig voor bijvoorbeeld belastingaangifte)
• 5) eenvoudig zien waar de volgende kerkdienst is en wie er voor gaat

Voor het downloaden van de app heeft u een smartphone, iPhone, tablet of iPad nodig.
Ga voor meer informatie naar de website van onze gemeente:
www.hervormdoldebroek.nl

Apple

Android

Als u de app opstart komt u in het volgende scherm:
Onderaan het scherm kunt u eenvoudig door
de app scrollen.
Beginscherm

Download nu de Appostel app

Agenda en Nieuws: kerkelijke activiteiten
Financieel → Doen van collectes
→ Geef aan een doel
→ Opwaarderen tegoed

Hoe gaat u te werk?
Stap 1:
Zoek appostel in de App Store

of Play Store

, of scan de QR code in deze instructie

Stap 2:
Installeer en open de app, mogelijk moet u de →
app toestaan om meldingen te geven
Stap 3:
Voer in de zoekregel oldebroek in, waarna u onze gemeente kunt selecteren →

Stap 4:
Onderaan in het scherm druk u op Geen account? Registreer hier, na het invullen van de velden drukt u
vervolgens op Registreer waarna u in het beginscherm van de app komt.
Stap 5:
Druk links bovenaan op

en selecteer Saldo opwaarderen

Meer / Overig

Wanneer u een gift doet kunt u per doel naast de voor
gedefinieerde bedragen ook zelf een bedrag invoeren door
op ‘Anders, namelijk…’ te drukken
Let op: Door in één keer een (groter) tegoed aan te kopen via iDEAL
(eenmalige transactie) beperkt u meerdere transactiekosten voor de kerk
bij iedere losse gift (€ 0,36 per keer)

Belangrijk:
Om meldingen te kunnen ontvangen dient u Pushnotificaties in te
schakelen via: Meer
→ Instelling. In stap 2 heeft u hiervoor ook
toestemming moeten geven!

Stap 6:
Voer het bedrag in waarmee u wilt opwaarderen om giften te kunnen doen en
selecteer uw bank door te scrollen in de lijst met beschikbare banken. Verdere
afhandeling vindt via de app of website van uw bank plaats middels een iDeal
transactie, na deze transactie keert u terug in Appostel →

Privacy gevoelige informatie (kerkblad, nieuwsbrief etc.) is pas na
controle van uw account enkel voor gemeenteleden beschikbaar. Dit
kan enkele dagen duren. Mocht u nog steeds geen toegang hebben,
neem dan contact op.

Let op: Het kan tot circa 30 minuten duren voordat het tegoed beschikbaar is!

Email:
Telefoon:
Whatsapp:

Mocht u hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen via:
kerkapp@hervormdoldebroek.nl
06-82500726
06-82500726

