
 

 

Lees deze e-mail in uw webbrowser 

 

  
 

  

 

 

 

Nieuwe materialen, de webshop is open! 
Bestel de materialen voor Actie Kerkbalans 2023 

  

Ga gelijk naar de webshop 

 

 

https://mailchi.mp/adf31769267c/actie-kerkbalans-2021-introductie-campagne-2021-en-meer-6109880?e=ed07cd1217
https://www.kerkbalans.nl/webshop-welkom/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=webshop_geopend&utm_id=webshop&utm_content=webshop


  

 

 

  

 

 

 

De webshop is open! 

U vindt op Kerkbalans.nl de nieuwe kant-en-klare folders en enveloppen om uw Actie 

goed en herkenbaar onder de aandacht te brengen. Daarnaast is de webshop weer 

goed gevuld met promotiemateriaal, zoals posters, vlaggen, spandoeken, stickers en 

ballonnen. En wat dacht u van handige thuiskaartjes en legitimatiebewijzen voor de 

vrijwilligers die in januari de brieven bij kerkleden langs gaan brengen? 

  

Wat betekent dit voor u? 

• Neem vandaag nog een kijkje in de webshop! 

• Bedenk vast hoe uw mailing eruit komt te zien en welke materialen u nodig 

hebt om dit te ondersteunen. Er is genoeg keuze! Wat past het best bij uw 

parochie of gemeente? 

• Zo kunt u tijdig – uiterlijk medio oktober – de juiste materialen bestellen! Zie 

voor de besteltermijnen en leverdata de informatie in de webshop. 

  



 

Ga gelijk naar de webshop 

 

 

 

Belangrijk: om bestellingen te kunnen doen, moet u ingelogd zijn. Vanwege 

aanpassingen in het systeem achter de webshop, kan het zijn dat u uw inloggegevens 

dient aan te passen. In de webshop vindt u aanwijzingen over hoe u dit kunt doen. 

 

 

  

  

 
Maak zelf gemakkelijk uw materialen online 
 
Een boodschap die optimaal aansluit bij uw kerkleden, werkt het beste! We raden 
u daarom aan uw actiematerialen zelf online op maat te maken. Zo kunt u ervoor 
zorgen dat uw materialen heel herkenbaar zijn als uitingen van uw eigen parochie 
of gemeente. Denk aan eigen tekst en/of beeldmateriaal in de folder en uw eigen 
tekst op de envelop. U kunt bijvoorbeeld een quote van de voorganger of priester 
in de folder plaatsen, of een testimonial van een eigen kerklid. 
  

https://www.kerkbalans.nl/webshop-welkom/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=webshop_geopend&utm_id=webshop&utm_content=webshop


 

Een benadering op maat spreekt meer aan dan de algemene teksten. En het is 
makkelijk geregeld! 
  

   

Maak uw materialen op maat 

   
 
  

 
Bekijk de schrijfwijzer voor het maken van een inspirerende folder 
Download de checklist voor het schrijven van een folder 

 

 

 

  

 

Werven via e-mail: makkelijk, snel en voordelig 
 

 

  

https://bit.ly/3xRs13q
https://www.kerkbalans.nl/app/uploads/2020/07/Schrijfwijzer-hoe-schrijf-ik-een-inspirerende-folder-1.pdf?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=webshop_geopend&utm_id=webshop&utm_content=schrijfwijzer
https://bit.ly/3LMPl8y


 

Hebt u wel eens overwogen de geefvraag via e-mail te stellen? Vrijwel iedereen heeft 

tegenwoordig een mailadres en checkt zijn of haar mail regelmatig. Dit maakt e-mail 

een interessant middel voor Actie Kerkbalans. 

  

Een e-mail kan in plaats van maar natuurlijk ook als aanvulling op de fysieke brief 

worden verstuurd, bijvoorbeeld alleen naar een selectie van uw kerkleden. 

Waarschijnlijk bereikt u vooral jonge mensen beter via deze digitale weg. 

  

De voordelen? 

• Gemakkelijk: u verzendt u boodschap met één druk op de knop. 

• Snel: een mail komt direct aan en u bent geen tijd kwijt aan rondbrengen. 

• Goedkoper: u bespaart op papier en inkt. 

• Laagdrempelig doorlezen: met een link verwijst u kerkleden heel gemakkelijk 

door naar andere informatie, zoals uw site of een online toezeggingsformulier. 

• Direct doneren: u kunt kerkleden direct naar een online betaalomgeving 

leiden. 

  

Er is speciale e-mailsoftware waarmee u ervoor kunt zorgen dat uw mail er 

professioneel en verzorgd uitziet. U leest er meer over op onze site. Daar geven we u 

ook tips voor het opstellen van een goede e-mail. 

 

Lees meer over werven via e-mail 

 

 

 

  

  

Uw stappen in oktober 

https://bit.ly/3xUyv1w


 

Als campagneteam ondersteunen we u graag bij alle voorbereidingen voor Actie 

Kerkbalans. In de kalender vindt u per maand alle nodige informatie over de stappen 

die u kunt zetten, inclusief tips en links naar handige downloads op de website. 

 

De stappen voor oktober in het kort: 

1. Informeer bestaande vrijwilligers 

2. Werf nieuwe vrijwilligers 

3. Maak de brief definitief 

4. Bestel de materialen 

5. Verdiep u in online doneren 

Bekijk de stappen voor oktober op de site of download de kalender 
   

  

 
  

 

  

 

  

  

Nieuw contactpersoon of vragen? 
 
Is er in uw kerk een nieuw contactpersoon voor de Actie Kerkbalans? Wijs hen 

https://bit.ly/3dLZWDZ
https://bit.ly/3f97yka


 

dan alstublieft op deze nieuwsbrief, zodat we hen via deze weg kunnen 
ondersteunen in de voorbereidingen. Abonneren kan hier. 
Hebt u vragen of opmerkingen? We horen het graag via info@kerkbalans.nl. 

 

 

 

© Kerkbalans 2022 
 
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf u uit. 
 
Vragen? E-mail: info@kerkbalans.nl of kijk op www.kerkbalans.nl 

 

 

 

https://bit.ly/3Svd9je
mailto:info@kerkbalans.nl
https://kerkbalans.us13.list-manage.com/profile?u=41e025c7ee522f1e61c874688&id=7d2d902fc4&e=ed07cd1217
mailto:info@kerkbalans.nl
http://www.kerkbalans.nl/workshops
http://www.kerkbalans.nl/
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=41e025c7ee522f1e61c874688&afl=1


 


