
 

 

Lees deze e-mail in uw webbrowser 

 

 

 

  

 

 

Hartelijk dank voor uw inzet! 

 

De actieperiode van Actie Kerkbalans 2022 zit erop. Graag 

willen we als campagneteam alle plaatselijke organisatoren 

hartelijk danken voor de geweldige inzet in de afgelopen 

periode! Opnieuw hadden we te maken met 

coronamaatregelen, maar ondanks dat hebben jullie alles op 

alles gezet om de actie ook dit jaar tot een succes te maken.   
 

 

  

https://mailchi.mp/5cd0024eae8d/actie-kerkbalans-2021-introductie-campagne-2021-en-meer-2206558?e=ed07cd1217


 

Bedank uw vrijwilligers  

  

 

Actie Kerkbalans was niet mogelijk geweest zonder al die vrijwilligers die de 

afgelopen weken weer langs de deuren gingen of op een andere manier hebben 

meegeholpen. Stuur uw vrijwilligers een bedankkaartje via de mail of WhatsApp. 

  

Download de kaarten 

 

 

  

 

 

Hoe is het gegaan? Evalueer de actie 

Hoe is de actie in uw parochie of gemeente gegaan? Neem deze maand de tijd om de 

afgelopen campagneweken te evalueren. Dit is belangrijk om te zien waar u volgend 

jaar eventueel zaken anders kunt aanpakken. Doe de evaluatie samen met het team 

en de vrijwilligers, bijvoorbeeld door alle betrokkenen via de mail of de app een 

aantal vragen te stellen. Of misschien kunt u een belrondje doen?  

https://www.kerkbalans.nl/app/uploads/2022/02/KBA-A6-bedankkaart.zip


 

 

De volgende vragen zijn goed om te 

stellen: 

 

- Hoe kijkt u terug op de actie? 

- Wat ging goed?  

- Wat kon beter?  

- Wat had u zelf graag anders gezien 

vanuit de organisatie?  

- Hoe bent u omgegaan met de 

geldende coronamaatregelen? 

- Wat zouden we volgend jaar weer of 

juist anders moeten doen?  

 

 

Inventariseer gelijk bij uw vrijwilligers of zij nog pastorale vragen hebben 

‘meegekregen’ bij het ophalen van de enveloppen, zodat hier op ingesprongen kan 

worden. 

 

Hebt u na uw evaluatie een gouden tip waar ook andere organisatoren van zouden 

kunnen profiteren? We horen het graag! Mail uw tip naar info@kerkbalans.nl, dan 

delen we deze in de volgende nieuwsbrief. 

 

  

 

mailto:info@kerkbalans.nl


 

PowerPointpresentatie van de persconferentie 

Op vrijdag 21 januari presenteerde Pim Steenbergen van onderzoeksbureau Citisens de 

uitkomsten van het onderzoek van Actie Kerkbalans naar onder meer kerk-zijn in 

coronatijd. De presentatie biedt veel informatie over de waarde van de kerk voor 

kerkleden, maar zeker ook over hoe Actie Kerkbalans leeft onder kerkgangers. Dit 

geeft u als organisator waardevolle inzichten, bijvoorbeeld dat het belangrijk is om 

terug te koppelen waar de kerkbalansbijdragen aan worden besteed. 

   

Download de presentatie 

  

 

Of bekijk hieronder de persconferentie terug. 

 

 

  

 

Houd Actie Kerkbalans onder de aandacht 

https://www.kerkbalans.nl/app/uploads/2022/02/Presentatie-Persmoment-Kerkbalans-meting-2-Citisens.pptx
https://youtu.be/NREoTYz0R14


 

De actieperiode is voorbij, maar daarmee zit Actie Kerkbalans er nog niet op! Het is 

belangrijk de actie het hele jaar door onder de aandacht te houden. Om te beginnen 

deze maand met een artikel in het kerkblad over hoe de actie in uw parochie of 

gemeente is verlopen. Hiermee kunt u kerkleden tegelijk oproepen om, als ze dat nog 

niet hebben gedaan, alsnog te geven aan Actie Kerkbalans. Natuurlijk helpen we u op 

weg met een voorbeeldtekst. 

 

Download het voorbeeldbericht 

 

Download de gratis advertenties* 

 

 

  

*te vinden onder het kopje ‘communicatie’ - (deze kunt u het hele jaar door in uw 

kerkblad en/of nieuwsbrief plaatsen) 

 

  

 

“Actie Kerkbalans verdient 365 dagen per jaar aandacht! Door er over te 

blijven communiceren, zowel richting kerkleden als vrijwilligers, blijft het leven. Ik 

zie Actie Kerkbalans als ons huishoudboekje, waarover we het hele jaar door 

verantwoording afleggen. De inkomsten van VANDAAG moeten ons als 

geloofsgemeenschappen in staat stellen om MORGEN het dienstwerk van de 

liefde in onze leefomgeving daadwerkelijk gestalte te geven." 

 

- Ad Sosef, coördinator Actie Kerkbalans bisdom Rotterdam 

 

 

  

Uw stappen in maart 

https://www.kerkbalans.nl/app/uploads/2021/08/Terugblik-Actie-Kerkbalans-2022-1.docx
https://www.kerkbalans.nl/downloads/


 

Ook ná de actieperiode is het belangrijk aandacht te blijven besteden aan Actie 

Kerkbalans. Hieronder zetten we uw stappen voor de maand maart onder elkaar. In de 

kalender op de site vindt u meer informatie over deze stappen, inclusief tips, links en 

voorbeeldteksten. 

  

De stappen voor maart: 

 1.  Stuur een herinnering naar kerkleden 

 2.  Houd Actie Kerkbalans onder de aandacht 

  

Bekijk het stappenplan voor maart op de site 

 

 

  

 

 

© Kerkbalans 2022 

 

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf u uit. 

 

Vragen? E-mail: info@kerkbalans.nl of kijk op www.kerkbalans.nl 
 

 

https://www.kerkbalans.nl/kalender/
https://kerkbalans.us13.list-manage.com/profile?u=41e025c7ee522f1e61c874688&id=c749ab4bd4&e=ed07cd1217
mailto:info@kerkbalans.nl
http://www.kerkbalans.nl/workshops
http://www.kerkbalans.nl/


 


