Collecteren in Corona tijd…
Misschien heeft u DE oplossing gevonden? Maar veel gemeenten zijn nog aan het
zoeken hoe ze het beste dit onderdeel van de kerkdienst vorm kunnen geven. In deze notitie reiken
we u informatie aan. Heeft u ervaringen of tips? Mail naar gemeenteregiocoach@bondveg.nl.

1. GIVT-app
Deze app bestaat al een tijdje en kan ook in de kerkdienst gebruikt worden als mensen geen contant
geld bij zich hebben, of liever digitaal geven. Het enige doel is: geld geven via de smartphone, in
eerste instantie tijdens de collecte. Dit moet net zo makkelijk gaan als het geven van contant geld. In
VEG Heerde werkt men er al een tijd mee, die kunnen dus ook meer vertellen over hun ervaringen. In
de bijlage een beschrijving en voor- en nadelen, en ook VEG Elburg maakt hier gebruik van bij kerktv.
Meer informatie hierover in de link naar de Protestantse Kerk en het Diaconaal steunpunt.
Zijn er meer gemeenten die hiermee werken? Deel uw ervaringen….

2. QR code
Er zijn gemeenten die gebruik maken van een QR code (zo’n vierkantje met allerlei blokjes en
streepjes, die je met je telefoon kunt scannen) tijdens de online uitzending. Voorbeeld: VEG
Bennekom collecteert via een QR code die elke week wordt gemaakt.
Info: Richard Wiersma - penningmeester@vegbennekom.nl
Zo’n code kan verbinden met de website van de gemeente of direct met de eigen bank en is niet
moeilijk te maken.
Voorwaarde is wel dat er beeld is, en dat mensen een smartphone hebben en kunnen gebruiken.
Zijn er meer gemeenten die hiermee werken? Deel uw ervaringen….

3. Rekeningnummer vermelden
Tijdens de collecte kun je de bankrekeningnummer(s) van de gemeente in beeld brengen. Dat gaat
voor veel gemeenteleden te snel om iets over te gaan maken, maar de gegevens kunnen wel goed
vindbaar op de website gezet worden, of rondgestuurd met de link naar de online-dienst. Daar kun je
dan ook naar verwijzen via de online uitzending.

4. Vraag een “extra” bijdrage…
Dat kan op verschillende manieren:
- Collectepotje
Vraag de gemeenteleden om thuis een potje neer te zetten voor ‘collectegeld’. Zoiets als de
spaardoosjes voor Pasen: elke zondag (of elke dag, dat mag natuurlijk ook) een bedrag erin doen,
en dat aan het eind van de maand overmaken. Dat gaat heel gemakkelijk voor de collectes voor
de gemeente. Voor de andere collecte die vaak voor een bepaald doel bestemd is, zou je in deze
tijd ervoor kunnen kiezen om elke maand een ander doel te kiezen, of aan te geven dat de
inhoud van de ‘collectepot’ voor 50% naar de gemeente gaat en voor 50% verdeeld wordt over
de doelen van de tweede collecte van die maand.
-

Via de nieuwsbrief/de liturgie
Veel gemeenten sturen wekelijks een nieuwsbrief, via de mail of op papier of beide. Daarin kunt
u collectedoelen en bankrekeningnummer(s) vermelden. Daar moet wel een wervend praatje bij,

anders lezen mensen eroverheen. Als u een liturgie/orde van dienst rondstuurt, of op de website
zet, kunt u daarin ook de collecte vermelden met mogelijkheden tot overmaken. Dat kan
natuurlijk ook in het gemeenteblad.
-

Financiële nieuwsbrief
U zou ook kunnen overwegen om eenmalig/eens per maand een aparte brief te sturen alleen
gewijd aan de financiën. Helemaal niet gek om daarin bijv. een overzicht te geven van collecteopbrengsten in dezelfde periode vorig jaar, of een ‘gemiddelde’ collecteopbrengst per zondag.
Reken maar eens uit hoeveel inkomsten u misloopt (of al misgelopen bent) doordat de diensten
niet door kunnen gaan. En dan uiteraard een verzoek om geld over te maken erbij. Meldt daarin
ook de bijzondere collectes bijv. voor de SZD.

-

Bij de collecte online
Houdt in de online dienst wel een collecte-aankondiging, liefst met een plaatje of een filmpje
erbij, ook al is er geen collecte mogelijk! Verwijs naar andere manieren van geven en roep
mensen nadrukkelijk op om dat ook echt te doen!

-

Op de website
Er zijn in de Protestantse Kerk in Nederland voorbeelden van gemeenten die op de website een
link plaatsen die gebruikt kan worden om een gift te geven (een ‘doneer-knop’), of een link
waarachter een betaalverzoek zit. Gevers worden dan bijv. doorgesluisd naar een betaling via
Ideal. Voorbeelden van deelnemers vindt u op de website https://www.whydonate.nl/search.
Mocht u belangstelling hebben, dan kunnen we dit verder onderzoeken.

Zijn er gemeenten die met een of meer van deze tips ervaring hebben? Deel uw ervaringen….

5. Tikkie betaalverzoek
Er zijn banken (bijv. ABN-AMRO) die de mogelijkheid bieden voor een Tikkie betaalverzoek als manier
van collecte-innen. Informatie bij uw bank. Kan alleen via Whatsapp/smartphone.

6. Ayden
Via het bedrijf Ayden is er een online giften- of collecteformulier ontwikkeld. Een aparte app of
software is verder niet nodig. Met dit formulier kunnen gemeenteleden makkelijk hun collecte of gift
overmaken. Meer info is te vinden op deze pagina: https://aeyden.com/.
We kennen geen gemeenten die hier ervaring mee hebben! Heeft u dit wel? Deel uw ervaringen…

MEER INFORMATIE EN VEGELIJKEN?
De Protestantse Kerk in Nederland geeft verschillende manieren aan om collectes te regelen. Onder
meer de GIVT- app. Voor meer informatie kunt u de volgende link gebruiken:
http://kerkbalans.nl/media/verwijzingen/kerkrentmeester2017/kennisbank/geld/collecte%20apps%
20vgl_1.pdf.
Als er gemeenten zijn die gebruik willen maken van de door de Protestantse Kerk in Nederland
geboden middelen/apps, verwachten we dat dit zal kunnen, maar dat dit niet gratis is. Via de Bond
kunnen we u mogelijk wel verder helpen in het contact met de Protestantse Kerk in Nederland
hierover.
Ook op de website van het Diaconaal steunpunt vinden we vergelijkende informatie. Kijk op:
https://diaconaalsteunpunt.nl/collecte-apps/.

