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SAMEN GOED DOEN: DIGITALE COLLECTE
Door de ontwikkelingen rond COVID-19 (coronavirus) zijn de gemeente-
leden mogelijk niet in de gelegenheid om hun gaven te geven aan de 
diverse collectes.

Stichting Kerkelijk Geldbeheer stelt gratis digitaal
collecteren beschikbaar voor kerkelijke gemeenten
binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Na
aanmelding en inrichting kunnen de gemeenten hun
gemeenteleden in de gelegenheid stellen om de
donaties/giften voor alle collectes per iDEAL*) te
betalen. Aan deze tijdelijke dienst zijn geen kosten verbonden.

Na goedkeuring door Diaconie en Kerk is voor onze 
Protestantse Gemeente te Vlaardingen ook deze 
mogelijkheid gemaakt. Via onderstaande QR-code of via 
een formulier op de website van ‘Samen goed doen’ kunt u
in één bedrag een digitale duit in het zakje doen voor 
Diaconie én Kerk tegelijk. De totale opbrengst zal worden 
verdeeld in de verhouding van 56 % voor de Diaconie en 
44 % voor de Kerk. 

U kunt geven via één van onderstaande mogelijkheden 

1.  Via de QR-code,
deze leidt u naar de site van SKG –
Samen Goed Doen.

Na het scannen klikt u op open link /
openen. Klik dan op ‘Openen op deze
website’ (en NIET kiezen voor ‘Openen in
de app’!).
U komt in het scherm ‘Collectes Prot.
Gem. Vlaardingen’; hier klikt u op
‘Gift/donatie’. U vult het formulier in en
onderaan klikt u op ’Gift verwerken, ik wil
naar de betaalpagina’. Zie verder onder 2,
laatste alinea.



2. Via > een formulier

U komt in het scherm ‘Donatie/gift: Collectes Prot. Gem. Vlaardingen’.
U vult het formulier in en klikt op ‘Volgende’. Bevestig gift en algemene 
voorwaarden. Daarna klikt u op de knop ‘Gift verwerken, ik wil naar de 
betaalpagina’. 

U komt in het scherm ‘Gift betalen met iDeal’, u selecteert uw bank en 
klikt op Volgende. Vervolgens kunt u de betaling afronden op de wijze 
waarop u normaliter betalingen via online bankieren uitvoert.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw giften, waarin u de Diaconie en de Kerk 
financieel kan blijven ondersteunen. Wij hopen elkaar ook te blijven 
ondersteunen in het omzien naar elkaar, in het vertrouwen dat na deze 
corona-tijd wij elkaar weer lijfelijk mogen ontmoeten. 

*) Als u een iDEAL transactie doet, dan wordt het geld eerst naar een tussenrekening 
c.q. Stichting derden gelden rekening geboekt (ten name van Samen Goed Doen via 
ING).

Voor vragen kunt u e-mailen naar het Kerkelijk Bureau, info@pknvlaardingen.nl.  

https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4374
mailto:info@pknvlaardingen.nl

