Lees deze e-mail in uw webbrowser

Nieuw in de webshop: deurbanners
De eerste 100 zijn gratis, bestel dus vandaag nog!
Ga gelijk naar de webshop

Actie Kerkbalans heeft dit jaar een nieuw product in de webshop: deurbanners. Met
deze mooie banner met de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ vraagt u op
een leuke en opvallende manier aandacht voor Actie Kerkbalans. En het mooiste komt
nog: we geven de eerste 100 deurbanners gratis weg!

De deurbanner aan één of meerdere deuren in uw kerk; het is een stijlvolle en
professionele manier om Actie Kerkbalans gedurende de hele actieperiode zichtbaar
te maken. De deurbanner is gemaakt van stevig doek en met elastieken eenvoudig vast
te maken aan de achterkant van de deur. Geschikt voor binnen én buiten en voor
deuren van 2.05 tot 2.40 meter hoog.

Met de inflatie en hoge energiekosten zijn het ook voor uw parochie of gemeente dure
tijden. Het maakt een succesvolle Actie Kerkbalans extra belangrijk. We ondersteunen
u hier graag bij en daarom geven we de eerste 100 banners gratis weg: 50 stuks voor
de eerste aanmelders uit de deelnemende protestantse kerken en 50 stuks voor de
snelle beslissers uit de deelnemende katholieke kerken. Wees er snel bij!

Bestel uw deurbanner

Maak uw startmoment compleet met de rode
loper
Voor het derde jaar op rij is ook de rode loper met slogan ‘Geef vandaag voor de
kerk van morgen’ te bestellen in de webshop. Met de rode loper voor de
toegangsdeur van de kerk rolt u de Actie Kerkbalans op een bijzondere manier uit.
Het is een feestelijke en krachtige manier om te laten zien dat jong en oud van
harte welkom zijn in de kerk maar zich ook samen inzetten voor de kerk van
morgen.
Waar de deurhanger de hele actieperiode blijft hangen, is de rode loper bedoeld
voor het startmoment. Voorgaande jaren rolden honderden kerken hun Actie
Kerkbalans uit met de rode loper, een groot succes. “Het maakte van het
startmoment echt iets bijzonders”, aldus Ad Sosef, coördinator Actie Kerkbalans in
bisdom Rotterdam.

Bestel de rode loper

Kleuren maar!

Speciaal voor de kinderen nu verkrijgbaar in de webshop: een kleurplaat van Actie
Kerkbalans. Bestel deze stevige kleurplaat en deel uit onder de kinderen in uw
parochie of gemeente. Met de ingeleverde platen kunt u een vrolijke slinger maken in
de kerk, het wijkgebouw of het parochiehuis. Of maak er een leuke kleurwedstrijd
van.

Bestel nu in de webshop

Materialen op maat maken: zo makkelijk is het
Een boodschap die helemaal aansluit bij de beleving van uw kerkleden, werkt het
beste. Kies er daarom voor de folders en enveloppen voor uw Actie Kerkbalans te
personaliseren. Met eigen teksten en beeldmateriaal zijn uw materialen niet alleen
heel herkenbaar, maar kunt u ook inhoudelijk veel beter aansluiten bij wat er leeft of
nodig is in uw gemeente of parochie. En dat draagt bij aan een beter resultaat!

U bestelt de gepersonaliseerde materialen via de webshop rechtstreeks bij onze
partner Multi Media Concepts (MCC). Met de zelfmaaktools in de online omgeving van
MCC is het op maat maken van de folder en enveloppen heel eenvoudig! U wordt er
stapsgewijs in meegenomen. Toch wat meer uitleg nodig? Klik hier voor een
uitgebreidere instructie.

Maak zelf gemakkelijk actiematerialen op maat

Nieuw contactpersoon of vragen?
Is er in uw kerk een nieuw contactpersoon voor de Actie Kerkbalans? Wijs hen of
haar dan alstublieft op deze nieuwsbrief, zodat we kunnen ondersteunen in de
voorbereidingen. Inschrijven kan hier.
Hebt u vragen of opmerkingen? We horen het graag via info@kerkbalans.nl.

