
 
 
Beste gemeenteleden, 
  
Voor het goede doel: 
Collecteren doen we al heel lang in de kerk. De collectezakken gaan elke zondag 
door de rijen en u kunt daar muntgeld, briefgeld of collectemunten in doen. 
We zien regelmatig dat gemeenteleden geen (munt)geld bij zich hebben en de 
collectezak ongebruikt voorbij laten gaan. Dat is jammer omdat het dankoffer niet tot 
uiting wordt gebracht en ook de opbrengsten voor de bestemde doelen veel minder 
opleveren dan verwacht mag worden. 
  
Maak gebruik van collectemunten! 
Om het probleem van geen muntgeld tegemoet te komen zijn de collectemunten 
ingesteld. Deze kun je bestellen bij Francien Jonk door collectemunten van 1,-- of 
1,50 te kopen. Door een bedrag over te maken op rekeningnummer 
NL11RABO0316042153 tnv Geref.Kerk Vrijgemaakt Winsum ovv Collectenument x * 
1,-- en/of x *1,50. Dit bedrag kun je ook opgeven bij de belastingdienst als gift. 
  
Collecte app of digitale Collectebus? 
Daarnaast hebben we onderzocht of het mogelijk is om een ‘collecte app’ te gaan 
gebruiken. Dit is toch nog een omslachtige methode omdat je eerst de app moet 
downloaden, een bedrag moet overmaken naar de ‘App-rekening en er een 
administratie ingericht moet worden om de betreffende doelen per zondag in de 
‘collecte app’ te plaatsen en te onderhouden. 
Ook wordt er in een aantal kerken getest met een digitale collectebus, maar dit zit 
nog in een pilotfase. 
  
BankierenApp gebruiken tijdens de collecte: 
Wij hebben nu gekozen voor collecteren met je BankierenApp.  Veel kerkleden 
hebben op hun telefoon al hun BankierenApp staan en kunnen met een paar 
handelingen een bijdrage geven aan de kerk of aan het Diaconale doel. Vanaf 
zondag 4 juni komt op alle diaconale beamer presentaties een BankierenApp tekst te 
staan. 
Je stelt eenmalig het rekeningnummer van de collectes in: NL11RABO0316042153 
tnv Geref.Kerk Vrijgemaakt Winsum ovv <doel>.  Je kunt dan een bedrag overmaken 
aan de kerk of aan het diaconale doel. Zet duidelijk in de omschrijving waarvoor je 
wilt geven. 
  
  
Namens Taakgroep Dienen 
Gert Douma 
Peter Hellinga 
  



  
  
 


