Handleiding Kerkbalans met Appostel
Via de Appostel app kunt u nu uw kerkbalans toezegging doen en later dit jaar kunt u met de app ook
de collectes tijdens en na de diensten .
U kunt Apppostel downloaden via Google Play (Android) of de App Store (Apple). Na installatie kunt
u in de app uw gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.
Voor het downloaden en installeren van de app heeft u een smartphone, iPhone, tablet of iPad nodig
met de meest recente versie van het besturingsssysteem of 2 versies daarvoor.
• Selecteer de Play Store of App store.
Android :

iOS:

U kunt ook met een QR-scanner-app gebruik maken van onderstaande QR-code.

• Zoek op Appostel.
Android :

iOS:

• Klik specifiek op appostel en u krijgt het volgende scherm te zien:

Selecteer Appostel. U komt in het volgende scherm:
Android :

iOS:

• Kies voor installeren of toets op:
De app wordt nu geïnstalleerd.
Na installatie kunt u de app openen.
Android :

• U komt in het volgende scherm:

iOS:

• Zoek uw gemeente door bovenin bij het vergrootglas de naam in te toetsen.

• Registreer eerst een eigen account.

Het koppelen van uw gemeente is een eenmalige handeling. Daarna zal uw gemeente direct
zichtbaar worden als u de app op uw smartphone of tablet opstart.
• Uw Kerkbalans toezegging voor 2022 doet u door achtereenvolgens te klikken op Actie
Kerkbalans en één van de fondsen, bijvoorbeeld VVB, en op Toezegging.

Bij uw eerste toezegging krijgt u de melding dat u uw LRP registratienummer eenmalig moet
ophalen zodat uw toezeggingen direct verwerkt wordt in de ledenadministratie LRP.

Ook wordt u gevraagd om uw adresgegevens op te geven. Volg hiervoor de aanwijzingen op
de schermen zoals hieronder weergegeven.
Indien u hierbij een foutmelding ontvangt betekent dit dat uw email adres waarmee u uw
account hebt aangemaakt nog niet bekend is bij ons. In dat geval vragen we u om een email te
sturen aan digitalekerk@detabernakel.nl onder vermelding van uw naam en adres gegevens.
U krijgt van ons een melding wanneer uw email adres is verwerkt in de ledenadministratie.

Vervolgens kun u uw toezegging doen door een Bedrag per jaar op te geven, uw incasso of
betaal maanden op te geven en uw betaalmethode en betaalgegevens op te geven. Nadat u op
Toezegging doen heeft gedrukt krijgt u ter bevestiging de door uw opgegeven gegevens
getoond. Wanneer u deze bevestigd krijgt u de melding dat uw toezegging succesvol is
afgerond.
Kiest u voor de betaalmethode iDEAL krijgt u op de door u aangegeven maanden een
betaalverzoek via iDEAL om uw toezegging over te maken.
Hierna kunt u indien gewenst voor de andere fondsen ook uw toezegging opgeven.

