Lees deze e-mail in uw webbrowser

Het kan nog net: doe mee aan het Actie Kerkbalansonderzoek!
Hoe leeft Actie Kerkbalans onder kerkleden? Wat vinden kerkgangers van de Actie en
waarom steunen ze wel of niet? Maar ook: wat vinden kerkgangers van de rol van de
kerk in tijden van crisis? Deze vragen komen aan bod in het grootschalige onderzoek
dat Citisens op dit moment uitvoert namens Actie Kerkbalans. Het levert waardevolle
informatie op bij de voorbereiding en uitvoering van uw Actie! Daarvoor is het
belangrijk dat zoveel mogelijk kerkgangers de vragenlijst invullen. Doet u mee? Uw
mening is belangrijk!

U hebt nog twee dagen om mee te doen aan het onderzoek. Of om kerkleden hiervoor
uit te nodigen. Stuur bijvoorbeeld vandaag nog een mail uit of deel een oproep op
social media. Er staat een voorbeeldtekst voor u klaar. En de vragenlijst zelf? Die is
met een paar minuten ingevuld.

Naar de vragenlijst

Bekijk de kant-en-klare oproep voor deelname

Zet social media in voor Actie Kerkbalans

Social media zijn in deze tijd niet meer weg te denken. Verreweg de meeste mensen
brengen dagelijks tijd door op kanalen als Intragram, Facebook en Twitter. Belangrijk
dus om ook als Actie Kerkbalans op deze plekken aanwezig te zijn! Social media
kunnen u enorm helpen uw actie onder de aandacht te brengen én te houden.
Natuurlijk helpen we u hier graag bij!

1. Zorg dat u Actie Kerkbalans volgt op Facebook of Twitter.
2. Deel of ‘re-tweet’ onze landelijke promotieberichten op uw kanalen om uw
volgers te informeren en betrekken.
3. Of promoot Actie Kerkbalans eigenhandig op uw kanalen met de kant-en-klare
voorbeeldposts en voorbeeldteksten.

Social media: lees meer en ontdek onze tips

Download de voorbeeldposts *

* Klik op de tab 'Online materiaal'

Geven met apps
Online betalen en geven is inmiddels heel gewoon in onze samenleving en wordt
ook steeds vaker ingezet in de kerk. Er zijn speciaal voor kerken en parochies
verschillende apps ontwikkeld die het kerkleden heel gemakkelijk maken een
online betaling te doen. Zo wordt geven nog laagdrempeliger. Actie Kerkbalans
werkt samen met verschillende app-aanbieders om ook tijdens de Actie zo goed
mogelijk gebruik te kunnen maken van online geefopties.
Via de apps is een gift aan Actie Kerkbalans letterlijk met een paar kliks gedaan.
En het opzetten van zo’n online geefmogelijkheid is minder moeilijk dan u
misschien denkt. Op de website helpen we u stapsgewijs op weg. Neem vooral
eens een kijkje!

Ontdek de apps voor online geven

Uw stappen in december
Als campagneteam ondersteunen we u graag bij de voorbereidingen die in december
nog nodig zijn. In de kalender vindt u informatie over de stappen die u kunt zetten,
inclusief tips en links naar handige downloads op de website.

De stappen voor december in het kort:
1. Communiceer opnieuw, ook over het startmoment

2. Kondig de actie aan in de dienst/viering
3. Prik een startmoment voor vrijwilligers
4. Zet een persbericht klaar
Bekijk de stappen voor december op de site of download de kalender

Hebt u uw startmoment voor Actie Kerkbalans al georganiseerd?
Kijk hier hoe u dat kunt aanpakken:
kerkbalans.nl/kerkbalans-organiseren/tip
(Let speciaal op tip nr. 8)

Nieuw contactpersoon of vragen?
Zijn er (nieuwe) organisatoren of, contactpersonen voor Actie Kerkbalans in uw
kerk die deze nieuwsbrief nog niet ontvangen? Wijs hen hier alstublieft op, zodat
we kunnen ondersteunen in de voorbereidingen. Denk ook aan de redactieleden
van het kerkblad, de nieuwsbrief en de social media in uw kerk. Abonneren
kan hier.
Hebt u vragen of opmerkingen? We horen het graag via info@kerkbalans.nl.
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