Geven met Givt | Download de Givt-app

Onze parochie gaat Givt gebruiken als geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee u met uw
smartphone altijd en overal mee kunt doen aan de collecte. Of u nu thuis meekijkt vanaf de bank naar de
livestream, of tijdens de viering in de kerk. Met Givt kunt u gewoon blijven geven. Open de app, kies hoe en
hoeveel u wilt geven en klaar!
U downloadt de Givt-app in de App Store of in Google Play .

Meer informatie over Givt
- Wat is Givt?
- Veiligheid en anonimiteit
- De techniek achter Givt
Klik hier om de informatiefolder te downloaden

Geven met Givt via een QR-code werkt als volgt:
1.

Tijdens het collecte moment open je, zoals je gewend bent, de Givt-app

2.

Kies het bedrag dat je wil geven en druk op volgende

3.

Kies vervolgens voor de tweede optie in je scherm: QR-code (geef door middel van een QR-code)

4.

Scan de QR-code met je camera (Let op! Het kan zijn dat de app toestemming vraagt voor toegang
tot je camera. Druk op OK om verder te gaan)

5.

Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien

Geven zonder QR code of zender in de buurt? Ook dat kan!
(bijvoorbeeld thuis tijdens de livestream van de eucharistieviering)
Volg de onderstaande stappen voor geven uit de lijst.
1.

Open de app

2.

Kies het bedrag dat je wil geven.

3.

Kies vervolgens voor de derde optie, geven uit de Lijst

4.

Vul de naam of plaats van je kerk in bij het zoekbalkje

5.

Selecteer de kerk waaraan je wil geven en toets onder in je scherm op geven!

6.

Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien.

Klik hier om de folder 'Begeleiding bij het gebruik van Givt' te downloaden

