Met deze beknopte handleiding hopen we
als lid van de Stinskerk wegwijs te maken in
het installeren van collecte-app Appostel en
het gebruik daarvan.
Appostel vervangt de app Kerkgeld die
binnenkort stopt. (Of misschien al gestopt is
op het moment dat u dit leest.)
De eerste handeling die u op uw
smartphone of tablet moet uitvoeren, is het
downloaden van de app Appostel.
Afhankelijk van het merk van uw apparaat
gaat u naar de Appstore of naar de Play
Store en daar zoekt u op ‘Appostel’ (let op
de dubbele p). Als u de app met het
beeldmerk hiernaast ziet, kunt u die op uw
apparaat installeren.

Wanneer de installatie klaar is en u de app
opstart, komt de eerste keer de vraag om
uw gemeente te koppelen.
Hier zoekt u op de ‘Protestantse Gemeente
Zwolle’ waar de Stinskerk toe behoort.
Wanneer u in het zoekvenster begint te
typen, filtert de app direct al op gemeentes.
Een handige zoekterm is dan ‘Zwolle’
aangezien er zeer veel gemeentes zijn die
met ‘Protestant’ beginnen.
!! Let op. Bij sommige types telefoons kan
het toetsenbord precies voor de gevonden
gemeentes komen te staan. Ziet u niks
verschijnen wanneer u een zoekterm
invoert, dan kan het verstandig zijn om het
toetsenbord te laten zakken of de
achtergrond proberen te schuiven.

Wanneer u succesvol gekozen heeft voor de
Protestantse Gemeente Zwolle, zal de app
vragen om in te loggen.
Wanneer u al een account had bij de
Kerkgeld-app, kan u daarmee inloggen.
Openstaande tegoeden en de gift-historie
worden dan overgenomen in deze nieuwe
app.
Wanneer u nog geen account had, kan u
onderin op ‘Geen account? Registreer hier’
klikken.

Als u succesvol bent ingelogd, ziet u uw
naam bovenaan in een welkomstbericht
staan. Helemaal links bovenin staat in het
paars uw tegoed vermeld.
U kunt op verschillende manieren
deelnemen aan een collecte. Wanneer u de
grote rode button gebruikt, komt u op een
pagina waar alle Zwolse kerken en hun
collectes vermeld staan. Om het
overzichtelijker te houden, raden we u aan
om onderaan de app op het Eurosymbool
(in het midden) te tikken.

Wanneer u op dat Eurosymbool tikt kunt u
door de grote (rode en paarse) vierkanten
kiezen voor één van de Zwolse kerken. Dit
doet u door de vierkanten opzij te schuiven
totdat de Stinskerk op het scherm staat.
Vervolgens tikt u op Stinskerk.

U krijgt dan een scherm te zien met een
foto van de Stinskerk en daaronder de
actuele collectes.
Wanneer u het scherm iets doorschuift, zal
aan de onderkant een paarse knop ‘Gift’
verschijnen. (Deze is op de afbeelding
hiernaast niet zichtbaar)
Tik op deze knop ‘Gift’ om uw gift in te
stellen.

In dit laatste scherm kunt u voor iedere
collecte uw bedrag uitkiezen.
U kunt op een snelle manier per collecte
kiezen uit een aantal van tevoren ingestelde
bedragen. Wanneer u een ander bedrag in
gedachten heeft, kiest u voor ‘Anders,
namelijk…’ en kunt u in de regel daaronder
een zelfgekozen bedrag invoeren.
Er kan per keer met iDeal betaalt worden,
maar ons advies is om met een tegoed te
werken. Dan hoeft u de handelingen met
uw bank niet elke keer opnieuw uit te
voeren. Op de pagina staat het beschikbare
tegoed vermeld onder ‘Huidig tegoed’.
Wanneer u het scherm nog iets doorschuift
staat onderaan een rode knop ‘Gift geven’.
Als u daarop tikt heeft u uw gave digitaal
gedaan.

