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Geven aan de collectes kan op diverse manieren  

 

 

Door middel van de Givt App. 

Deze wijze van geven is bij de meesten van u wel bekend en wordt al ruim 

anderhalf jaar binnen onze PGV gebruikt. Het meest wordt de speciale QR 

Code gebruikt, maar in de Givt app is het ook mogelijk om zónder deze QR 

code aan de collectes te geven. Dat gaat via de keuzelijst met kerken in 

diezelfde app. Als u na het ingeven van de collectebedragen verder gaat, 

dan staat net onder de optie waar u kiest voor de QR code ook de optie 

‘Lijst’. Daar kiest u voor PG Veenendaal De Open Hof. Alle uitleg vindt in de 

handleiding: 

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-met-Givt-handleiding-DOH.pdf  

Door middel van de PGV Veenendaal App.  

Het voordeel van de PGV app is dat de kerk het volledige gegeven bedrag 

krijgt, zónder transactiekosten. Van iedere euro die u via Givt geeft, gaat 

bijna 7% naar Givt.  Per € 10,00  dus bijna € 0,70! Daar merkt ú niets van, 

de kerk daarentegen wél.  

De QR code leidt u óf naar de PGV app op uw telefoon of tablet óf naar 

een website die speciaal is aangemaakt voor collectes van onze PGV. U 

kunt op die wijze aan de collecte geven zónder in de app te zijn 

aangemeld.  Via de PGV App betaalt ú de transactiekosten. Dat kost € 0,24 per keer dat u 

overboekt via iDEAL. Maar u kunt ook een saldo in uw account op de app zetten. Alle uitleg vindt 

u in de handleiding:  

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-in-de-PGV-App.pdf  

Door middel van collectemunten. 

Blauwe (€ 1,50)  en gele (€ 0,75)  munten zijn te bestellen bij het Kerkelijk Bureau. 

Het formulier ligt in de kerk. Of ga naar de link: 

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Collectemunten.pdf  

 

Door middel van overboekingen via de bank. 

Graag o.v.v. ‘datum’ (van betreffende zondag) en ‘De Open Hof’.  

 

1e collecte voor de diaconie:  Rekeningnummer;   NL14 RABO 0395 1389 06 

2e collecte voor de kerk:  Rekeningnummer:   NL70 RABO 0395 1388 68 
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