
Beste gemeenteleden, 
Graag willen we als kerkenraad het volgende onder uw aandacht brengen.
Door de maatregelen rondom het Coronavirus kunnen we op dit moment niet als gemeente 
samenkomen in de eredienst. Maar gelukkig nog wel digitaal de erediensten meemaken.

Graag willen we u oproepen om uw collectes te blijven geven, daarom zijn kerkenraad en 
kerkrentmeesters op zoek gegaan naar oplossingen  hiervoor .

Hiervoor hebben we de verschillen de opties op rij gezet:
1. Collectebonnen /geld 
2. Collecte overmaken
3. Givt app

       1.     De collectebonnen/ geld  in een envelop en in de brievenbus van het gebouw 
“Aktivia” deponeren. Graag op de buitenzijde van de envelop de datum vermelden van het 
desbetreffende geefmoment (zon- en feestdag).  
Maar ook in de envelop duidelijk vermelden voor welk doel u de collectebonnen geeft.
Natuurlijk mag u ook de enveloppen op een later tijdstip inleveren!

       2.    Collecte overmaken op bankrekeningnummer van het ‘college van kerkrentmeesters’
NL28 RABO 0352200634 t.n.v. Hervormde Gemeente Oude Tonge,
graag bij uw betaalomschrijving duidelijk het collectedoel vermelden.

      3.   Givt is een app waarmee je heel eenvoudig je gift kunt geven via kerkdienstgemist.nl 
       Of direct vanuit de app wanneer u het maar uitkomt. 
       De app kunt u downloaden : https//www.givtapp.net/download.

                                                  : Google Play naar Givt
                                                  : App Store naar Givt
Account aanmaken en vervolgens kun u heel eenvoudig meedoen aan de collectes.
Met de knop collecte toevoegen kunt u meerdere collecten aanmaken, zoals we gewend zijn,
1e 2e 3e collecte. 

              Bij het doneren blijft u geheel anoniem voor de kerk. 
Voor u als gebruiker is Givt geheel gratis, 96% van uw gift komt ten goede van het gekozen 
doel. De overige 4% gaat naar Givt (transactiekosten, kostendekking en door ontwikkelen van
de app).
Voor de handleiding verwijzen wij u naar de website van de Hervormde Gemeente Oude- 
Tonge waar u alle informatie kunt vinden.

              https://www.hervormdoudetonge.nl

        Als u nog vragen heeft, kunt u mailen naar :                   
penningmeesterdiaconie@hervormdoudetonge.nl
         Met vriendelijke groet, uw kerkenraad .
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