
Appostel, webshop
Protestantse gemeente Breukelen

Een korte handleiding



Download de app

Zoek in de app store van Apple

Of 

Google Play store

Naar APPostel met onderstaand logo

https://apps.apple.com/nl/app/appostel/id1495832161
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.skgcollect.appostel


Na installeren, registreren

• Vul uw persoonsgegevens in 

• en maak een wachtwoord aan



Gemeente koppelen
Vul Breukelen in



Uw tegoed 
opwaarderen

U kunt op twee manieren betalen. Vanuit uw 
tegoed of via ideal. Om de bankkosten zo 
laag mogelijk te houden is vanuit Tegoed het 
voordeligst voor u en de kerk.

Uw tegoed opwaarderen doet u door 
linksboven op het geld icoontje te klikken en 
daarna te kiezen voor saldo opwaarderen. 

U vult  bij bedrag het geld in dat u op uw 
electronische portomonnee wilt hebben .

U vult uw bank in

Kiest voor opwaarderen en rekent af via ideal

Uw tegoed  is nu beschikbaar.



Geven aan collecte
1. Kies voor collecte in de 
Pieterskerk of Pauluskerk

2. U krijgt de bevestiging te zien van 
de gekozen kerk

3. Tik op gift
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Geven aan collecte

• Vul de bedragen in per doel, 
of kies anders namelijk en vul een bedrag in, dat mag 
ook 0 nul zijn. De app onthoudt de bedragen voor de 
volgende keer. 

• Selecteer de betaalmethode
• Uw tegoed of via ideal

• Tegoed is gelijk verrekend

• Ideal dan gaat u eerst naar uw bank

• Klik op gift geven



Collecte munten 
kopen
Klik op collectemunten

Voeg de gewenste munt toe aan uw
winkelmand

En reken af of kies verder winkelen als u ook 
andere munten wilt bestellen

U dient minimaal 2 zakjes te kopen

En ga verder naar afrekenen met ideal

U kunt de munten afhalen op de eerste 
zondag van de maand na de kerkdienst



Meer mogelijkheden 
volgen

Maar ook :
1 Nieuwsberichten en agenda  lezen

2 gemeenteleden vinden

3Met deze app kunt straks ook uw toezeggingen 
doen voor 

• Kerkbalans

• Kerknieuws

• Zendingscomissie

• Algemene gift

• Vrienden  van d  Pieterskerk

3 Uw instellingen en gegevens aanpassen

etc
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