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Al uw kerkzaken 
digitaal
Appostel geeft u de mogelijkheid 
om altijd en overal betrokken te 
zijn bij uw kerkelijke gemeente. 
Met de app kunt u alle kerkelijke 
geldzaken op één plek beheren, de 
kerkbode digitaal lezen en op een 
veilige en AVG-bestendige manier 
contactgegevens bekijken van de 
mensen uit uw gemeente.

Veilige fi nanciën
Appostel is een doorontwikkeling van 
de Kerkgeld app. Bestaande gebruikers 
moeten de app opnieuw downloaden 
en kunnen daarna gebruikmaken van 
alle vertrouwde functionaliteiten, maar 
dan met een nieuwe uitstraling en een 
verbeterde gebruikersomgeving. De 
fi nanciële dienstverlening vormt nog 
altĳ d de kern van de app, zodat u met 
Appostel op één overzichtelĳ ke plek uw 
kerkelĳ ke geldzaken kunt beheren.

Appostel bundelt alle data en 
persoonlĳ ke gegevens in een besloten 
en beschermde omgeving, alleen 
inzichtelĳ k voor de leden van uw 
kerkelĳ ke gemeente. De app voldoet 
hiermee aan de wet- en regelgeving 
omtrent privacygevoelige informatie 
(AVG). 

Meer handige
functies
Agenda
In de agenda ziet u in één oogopslag 
waar en wanneer de volgende 
activiteiten zĳ n in uw gemeente. 
Zo houdt u eenvoudig zicht op de 
eerstvolgende kerkdienst of bĳ belkring.

Actualiteiten
Appostel verzamelt alle 
nieuwsberichten over en uit uw 
gemeente en maakt ze leesbaar in 
de app. Hierdoor bent u altĳ d op de 
hoogte van het laatste nieuws en 
kunt u nieuwsberichten lezen waar en 
wanneer u dat wilt.

Contactenlĳ st
Met de contactenlĳ st vindt u snel 
andere gemeenteleden en de 
belangrĳ kste adressen binnen 
uw gemeente. Ook kunt u uw 
contactgegevens veilig delen en 
bepaalt u zelf welke gegevens u wel 
en niet deelt binnen de app.

Uw gemeente klaar
voor de toekomst
Appostel maakt het voor iedereen 
makkelĳ k om collectebonnen aan te 
schaff en, giften te schenken, gebruik te 
maken van de digitale collecte en deel 
te nemen aan uiteenlopende acties. Als 
aanvulling op de traditionele methodes 
spreekt Appostel alle generaties aan, 
waardoor een zo groot mogelĳ ke groep 
mensen betrokken kan zĳ n bĳ  de kerk.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Appostel? 
Bezoek dan onze website appostel.nl.

Apposteldient uw kerkelĳ ke gemeente




