
Handleiding installatie en gebruik Appostel app en digitale 
betaalmogelijkheden binnen PG Leiderdorp 
 
Om onze kerkgemeenschap in Leiderdorp financieel te steunen zijn er meerdere 
betaalmogelijkheden: 
 
Actie Kerkbalans (AKB): 

1. U betaalt uw vrijwillige bijdrage periodiek (bijv. per maand) of eenmalig per 
acceptgiro;  

2. U betaalt uw vrijwillige bijdrage per automatische incasso door dit op het AKB-
formulier aan te kruisen;  

3. U betaalt uw vrijwillige bijdrage per automatische incasso door gebruik te maken van 
Aktie Kerkbalans per computer; 

4. U heeft een OPG (Overeenkomst Periodieke Gift) en betaalt via incasso of 
overschrijving. 
  

Overige eenmalige bijdragen (bijv. schenking, Paas- of eindejaarscollecte): 
1. Via een overschrijving of via internetbankieren doet u een schenking aan de kerk of 

diaconie; 
2. U ontvangt een acceptgiro die u invult en opstuurt of met internetbankieren 

overmaakt. 
 
Collecten: 

1. U doet uw contante gift in het kerkzakje tijdens de kerkdienst; 
2. U koopt collectebonnen en deze doet u in het kerkzakje tijdens de kerkdienst. 
3. U maakt uw collecte met internetbankieren over op de rekening van de Diaconie 

onder vermelding van “Collectegift” 
 
Graag willen wij als gemeente ook meer gebruik gaan maken van digitale vormen van 
betalen en daartoe bieden wij de mogelijkheden aan die Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) 
biedt met de APPOSTEL-app.  Deze app is vanaf half november 2020 de vervanger van de 
Kerkgeld-app. 

 
Het voordeel van het gebruikmaken van SKG is dat uw betalingen direct gekoppeld kunnen 
worden aan onze leden- en bijdragenadministratie en daardoor dit voor ons sneller en 
gemakkelijker te administreren is. 
 
De APPOSTEL-app een aanvulling op de bovengenoemde bestaande 
mogelijkheden voor het regelen van uw financiële kerkzaken.  
 
De app kan worden gedownload via Google Play (Android) of de 
App Store (Apple).  Een link naar de app vindt u ook op de website 
www.appostel.nl.  Daar vindt u ook meer informatie over de app, inclusief een onderdeel 
“Veelgestelde vragen”. Hoe u de app installeert vindt u hieronder beschreven.  
 
Vóór het gebruik dient u zich in de app te registreren.  Indien u meedoet met de Aktie 
Kerkbalans per computer bent u reeds een geregistreerde gebruiker en vult u uw e-



mailadres in en klikt u op “wachtwoord vergeten” om een nieuw wachtwoord aan te maken 
waarmee u in het vervolg kunt inloggen. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres. 
 
Indien u NIET meedoet met de Aktie Kerkbalans per computer dan bent u een nieuwe 
bezoeker en heeft u uw registratienummer bij SKG nodig. Dit registratienummer kunt u 
opvragen bij het Kerkelijk Bureau via ledenadm@pgleiderdorp.nl.  Wij verzoeken u dit niet 
telefonisch op te vragen, maar uitsluitend per e-mail. U krijgt z.s.m. uw registratienummer 
toegestuurd. Na ontvangst hiervan registreert u zich door “Geen account? Registreer hier” 
te kiezen. U vult vervolgens uw persoons- en contactgegevens en uw registratienummer in.  
Ook kiest u een wachtwoord en klikt op “Registreer”.  Daarna kunt u met uw e-mailadres en 
wachtwoord inloggen. 
 
Installeren van de app 
 

ANDROID 
 

APPLE IOS 

Selecteer de Play Store 
 

 

Selecteer de App Store 
 

 
 

U kunt ook met een QR-scanner-app 
gebruikmaken van deze QR-code om direct 
naar de Playstore te gaan 
 

 
 
 

U kunt ook met een QR-scanner-app 
gebruikmaken van deze QR-code om direct 
naar de Appstore te gaan 
 

 

 
Selecteer en installeer de APPOSTEL app 

 
Selecteer en installeer de APPOSTEL app 
 

Na installatie van de app dient u onze gemeente te koppelen.  Zoek onze gemeente door 
te zoeken op Leiderdorp.  U ziet dan Prot. Gem. te Leiderdorp. Het kiezen van de 
gemeente is een eenmalige handeling. 
  
U dient daarna in te loggen of een account te registreren (zie hierboven t.a.v. het 
eventueel opvragen van uw registratienummer). 
 
De Appostel app is nu klaar voor gebruik 
 



Zoals zoveel apps, wijst de weg zich vanzelf.  U kunt aan een collecte geven via iDeal of 
een algemene gift doen, maar u kunt ook collectebonnen kopen, zien wie er voorgaat in 
de kerkdiensten en wat de collectedoelen zijn.  Ook worden er nieuwsberichten geplaatst 
en ziet u in de agenda welke activiteiten er gepland staan.  Vooralsnog wordt deze 
informatie als test geplaatst en wordt later bezien of hiermee doorgegaan wordt. 

 


