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Onderzoek naar rol van de kerk in tijden van crisis

Bovenstaande vragen komen aan bod in het grootschalige onderzoek dat
onderzoeksbureau Citisens vanaf 31 oktober uitvoert namens Actie Kerkbalans.

Actie Kerkbalans doet ieder jaar onderzoek naar de betrokkenheid van kerkgangers bij
de kerk. De antwoorden geven u als deelnemende parochies of gemeentes inzicht in
de waarde van de kerk voor uw kerkleden, maar ook in het geefgedrag. Waardevolle
informatie bij de voorbereiding en uitvoering van uw Actie in 2023.

Daarnaast zoomt de vragenlijst dit jaar in op de rol van de kerk in tijden van crisis. De
vluchtelingencrisis, de oplopende energieprijzen, de toenemende eenzaamheid, de
nog altijd voortdurende coronacrisis en natuurlijk de oorlog in Oekraïne: de crises
lijken zich op te stapelen. Veel parochies, kloosters en gemeenten zien een helpende
taak voor zichzelf weggelegd. Maar wat vinden kerkgangers hiervan? Verwachten zij
een actieve houding van de kerk en in welke crisis dan met name? Ervaren zij zelf
steun van de kerk? En in hoeverre zijn kerkgangers bereid hun plaatselijke parochie of
gemeente juist in deze tijden van crisis financieel te steunen?

Als campagneteam verwachten we dat het onderzoek waardevolle informatie
oplevert. Bij de start van Actie Kerkbalans in januari 2023 zullen we de uitkomsten
met u delen.

Lees meer over het onderzoek

Nodig uw kerkleden uit!
Ook uw kerkleden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit onderzoek!
Dat kan heel makkelijk door het invullen van een online vragenlijst
via www.gevenaandekerk.nl. Wilt u de leden van uw parochie of gemeente
oproepen hieraan mee te doen? Dat kan bijvoorbeeld met een bericht in uw
kerkblad, digitale nieuwsbrief of op de site. U kunt een voorbeeldbericht hier
downloaden.

Stuur de klant-en-klare oproep

Tijd om kerkleden te informeren

Een goede Actie Kerkbalans begint met goede communicatie. Het is belangrijk
kerkleden in uw parochie of gemeente steeds weer te betrekken bij de Actie. Eerste
stap hierin is het aankondigen van de Actie in het kerk- of parochieblad en op de
website. Vraag de betreffende redactie(s) daarom vandaag nog om in november
een bericht te plaatsen waarin u laat weten dat de Actie eraan komt en kerkleden
oproept mee te doen. Natuurlijk maken we het u makkelijk met een voorbeeldbericht.

Ga naar het voorbeeldbericht

Op kerkbalans.nl/downloads vindt u onder het kopje ‘Communicatie’ aankondigingen
voor november, december én januari. Download nu de berichten voor in uw kerkblad
van deze drie maanden.

Nog veel meer downloads!
Op de site van Actie Kerkbalans staan vele kant-en-klare documenten en
materialen voor u klaar! Denk aan voorbeeldbrieven, advertenties, teksten voor uw
kerkblad, beelden, banners, protocollen en antwoordformulieren. Stuk voor stuk
speciaal gemaakt om u te helpen de Actie tot een succes te maken. Doe er uw
voordeel mee!

Ga naar de downloads

Uw stappen in november
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 november in het kort:
1. Kondig de Actie Kerkbalans aan
2. Stuur informatie naar vrijwilligers
3. Stel de mailing samen
4. Organiseer een uitrolmoment
Bekijk de stappen voor november op de site of download de kalender

Nieuw contactpersoon of vragen?
Heeft de redactie van uw kerkblad al een abonnement op de nieuwsbrief? Zij
krijgen zo zelf de tips over te downloaden berichten en afbeeldingen. Geef het
door of meld ze aan: Abonneren kan hier.
Hebt u vragen of opmerkingen? We horen het graag via info@kerkbalans.nl.
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