
Uitnodiging: zondag 11 december 
informatiebijeenkomst Scipio-app 
 
 

In de afgelopen tijd (vooral tijdens de 
coronaperiode) hebben wij als 
kerkrentmeesters nagedacht over het 

collecteren in de kerk. Fysiek, per bank en 
digitaal. We hebben een onderzoek gedaan 

naar verschillende opties van digitaal 
collecteren, zodat we de gemeenteleden 
deze mogelijkheid kunnen aanbieden. 

Hierbij is rekening gehouden met de kosten van de verschillende opties 
(contant, per bank en digitaal). Onze aanbeveling naar de kerkenraad is 

de introductie van de scipio-app. De app biedt de mogelijkheid tot 
digitaal collecteren en voor gemeenteleden van de Mariakerk is er een 
up-to-date ledenlijst beschikbaar op de app. Daarnaast heeft de app een 

nieuws- en agendafunctie waardoor informatie snel voor gemeenteleden 
beschikbaar kan komen. Na een positieve reactie van de kerkenraad is 

een testgroep gestart met een pilot van de scipio-app. De pilot is 
geslaagd. Het digitaal collecteren verloopt naar wens en de app is 

gebruiksvriendelijk. Voor inrichting en beheer van de app zijn Rosalie en 
Martin van der Linde bereid gevonden om de rol van beheerder van de 
scipio-app op zich te nemen. De app wordt op dit moment verder 

klaargestoomd om in gebruik te kunnen nemen. Alleen leden van de 
Mariakerk kunnen de app gebruiken.  

Graag nodigen wij u en jou uit voor een informatiebijeenkomst op 
zondag 11 december na de kerkdienst. In de kerk is dan een uitleg 
over de scipio-app en u krijgt dan een idee over hoe de app gaat 

werken. Van harte aanbevolen!  
Verloop van de informatiebijeenkomst: 

• Welkom 

• Beheerders nemen de gemeente mee in het gebruik en inrichting 
van de scipio-app  

• Boekhouder geeft uitleg over de digitale collecte, het opwaarderen 
en achtergrond met betrekking tot financiën (privacy) 

 
We zien u graag op 11 december a.s. Voor koffie en thee wordt 
gezorgd! 



namens de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters 

 
Spreekuur in de Voorhof, voor vragen en hulp bij gebruik scipio-app: 

• Maandag 12 december van 20.00 tot 21.00 uur én 

• Woensdag 21 december van 20.00 tot 21.00 uur 



 


