
Elektronisch betalen via SKG 
Sinds kort is het mogelijk elektronische betalingen te doen ten gunste van de Protestantse Gemeente 

Nieuwegein Noord. Dit gebeurd via een dienst van SKG, Stichting Kerkelijk Geldbeheer, een stichting 

die voor onze en andere kerkelijke gemeenten geld en rekeningen beheert. Het college van 

kerkrentmeesters van onze gemeente heeft een contract met SKG voor het geldbeheer en nu dus 

ook voor het faciliteren van online betalingsverkeer. 

In de eerste fase zal het mogelijk zijn toezeggingen van de Aktie Kerkbalans via IDeal te betalen. Dit 

geld primair voor die leden die dit op hun toezegging over 2012 hebben aangekruist. In de toekomst 

zullen mogelijk ook andere mogelijkheden van de dienst in gebruik worden genomen. 

Het doen van  IDeal betaling voor Aktie Kerkbalans 2012 
In het nu volgende deel van dit document volgt de instructie voor het doen van een IDeal betaling via 

de website van SKG. De onderstaande beeldscherm afdrukken leidden door het hele proces van 

betalen, daarnaast biedt de SKG website in het linker menu onder het kopje “Veelgestelde vragen” 

ook nog toelichting op een aantal zaken. 

Stap 1: Keuze voor het doel Actie Kerkbalans 2012 

Via de link www.skgcollect.nl/webshop/69 kom je op de website van SKG. Daar kun je dan vervolgens 

kiezen voor het doel “Actie Kerkbalans 2012” 

 

Klik dan voor de knop “Bijdage” (midden in het scherm onder de titel “Actie Kerkbalans 2012” 

Stap 2: Keuze voor het doel Actie Kerkbalans 2012 

Nu wordt er doorgeschakeld naar het scherm om in te loggen. 



 

Als er al eerder gebruik is gemaakt van de dienst kan worden ingelogged met de toen opgegeven 

gebruikersnaam/wachtwoord combinatie. Ga dan door met stap 5. Wordt er voor het eerst gebruik 

gemaakt van de dienst kies dan voor “Mijn SKG Collect account aanmaken”. 

Stap 3: Registreren gebruikers gegevens (1) 

De eeste stap is het vastleggen van naam en contactgegevens. Ook het kerkelijk registratienummer 

moet worden opgegeven om de betalingen aan toezeggingen te kunnen koppelen. Zorg dus dat dit 

registratienummer bekend is, of vraag het op bij het kerkelijk bureau van de PGNN.  

 



Let op dat in web-browser het slotje (voor of achter de url-balk) is te zien. De SKG handelt de 

registratie en betaling beveiligd af en met het slotje is te controleren dat de gegevens inderdaad 

beveiligd worden verstuurd. 

Stap 4: Registreren gebruikers gegevens (2) 

In de volgende stap wordt om een wachtwoord gevraagd en daarna is de registratie compleet. 

 

Stap 5: Invullen bijdrage (1) 

Nu wordt verder gegaan met het invullen van een bijdrage voor de “Actie Kerkbalans 2012”. Er wordt 

gevraagd om het bedrag en adresgegevens (nodig als dubbele validatie voor het matchen van de 

bijdrage aan de toezegging. 

 



Stap 6: Invullen bijdrage (2) 

De volgende stap is het bevestigen wat zojuist in ingevoerd. Na bevestiging wordt doorgeschakeld 

naar het echte betalen. 

 

Stap 7: Keuze voor een bank 

In deze stap wordt een keuze gemaakt voor een bank om de IDeal betaling te doen. Kies hier de bank 

waar de betaalrekening loopt vanaf welke de bijdrage moet worden afgeschreven. 

 

Dit is de laatste stap in de SKG website. De werkelijke betaling wordt afgehandeld door de bank van 

keuze en ook op de website van die bank en dus niet meer op de SKG website. Deze afhandeling 

verschilt per bank. 


