
 

 

Lees deze e-mail in uw webbrowser 

 

 

 

  

 

 

We gaan nog even door! 

 

De eerste actieweek van Actie Kerkbalans 2022 zit er alweer 

op. We hopen dat het naar wens verloopt. Veel succes gewenst 

voor de tweede week. Samen gaan we vandaag voor een mooi 

resultaat, voor de kerk van morgen!   
 

 

  

 

Onderzoek Actie Kerkbalans  

https://mailchi.mp/fc96213e01bd/actie-kerkbalans-2021-introductie-campagne-2021-en-meer-2206550?e=ed07cd1217


  

Kerkgangers missen na nóg een jaar corona 

vooral het fysieke samenzijn  

Na bijna twee jaar corona missen kerkgangers het fysieke samenkomen in de kerk het 

meest. Dat blijkt uit het onderzoek dat onderzoeksbureau Citisens uitvoerde in 

opdracht van Actie Kerkbalans. Bijna de helft (48%) van de ondervraagde kerkleden 

noemt het fysiek aanwezig zijn bij diensten en vieringen als grootste gemis. Dit is een 

opvallend verschil met vorig jaar, toen het samen zingen het meest werd gemist. 

  

Tegelijk worden vieringen via de livestream gewaardeerd. 47% van de kerkgangers 

volgt diensten online en 69% van deze mensen heeft dit als prettig ervaren. Toch wil 

45% van deze groep bij voorkeur niet op digitale wijze betrokken blijven. Wel geeft 

bijna 40% van de kerkgangers aan dat zij het prettig zouden vinden ook in de toekomst 

op een ander moment diensten te kunnen terugkijken of -luisteren. 

  

Uit het onderzoek blijkt verder dat de naamsbekendheid van Actie Kerkbalans 

onverminderd hoog is: bijna alle kerkleden (93%) zijn bekend met Actie Kerkbalans en 



 

driekwart vindt de actie belangrijk voor de toekomst van hun kerk of parochie. 

  

   

Lees het volledige persbericht 

 

Download het onderzoeksrapport 

  

 

NB: U kunt het persbericht natuurlijk ook versturen naar de lokale media en overnemen in uw eigen 

kerkblad of nieuwsbrief. 

 

  

 

 

Belangrijke leerpunten uit het onderzoek 

Uit het onderzoek kwamen ook belangrijke leerpunten naar voren met betrekking tot 

de uitvoering van Actie Kerkbalans. We zetten ze voor u op een rij: 

https://www.kerkbalans.nl/nieuws/kerkgangers-missen-na-nog-een-jaar-corona-vooral-het-fysieke-samenzijn/
https://www.kerkbalans.nl/app/uploads/2022/01/Rapportage-marktonderzoek-Kerkbalans-Citisens.pdf


 

 

• Kerkgangers geven vooral graag voor hun 

plaatselijke kerk. Communiceer daarom op 

maat en gebruik voorbeelden en persoonlijke 

verhalen uit uw parochie of gemeente.  

  

• Kerkgangers geven het liefst voor concrete 

doelen, zoals het gebouw en de pastorale 

beroepskrachten. Geef daarom inzicht in 

waar bij uw parochie of gemeente heel 

concreet geld voor nodig is. 

  

• Veel kerkleden vinden het belangrijk te 

weten waar giften voor zijn gebruikt. Koppel 

daarom later terug waar jullie de 

opbrengsten aan hebben besteed.   

  

• Een bericht in een kerkblad of nieuwsbrief en 

een persoonlijk geadresseerde brief werken 

het beste als u wilt communiceren over Actie 

Kerkbalans. Ook een mededeling tijdens de 

dienst of viering wordt door veel kerkgangers 

opgepikt.  

 

 

  

 

Kijk de persconferentie terug 

Vrijdag 21 januari presenteerde Actie Kerkbalans de uitkomsten van het onderzoek 

tijdens een landelijke persconferentie. Deze digitaal gehouden persconferentie staat 

nu online en kunt u dus op elk gewenst moment terugkijken. Pim Steenbergen van 

onderzoeksbureau Citisens gaf tijdens de conferentie een toelichting op het 

onderzoek. Daarnaast gaven mrg. Gerard de Korte, bisschop van bisdom ‘s-

Hertogenbosch en ds. Trinette Verhoeven, classispredikant van de PKN Classis Utrecht, 

een reactie op het onderzoek en de betekenis ervan voor kerken in deze tijd. 



 

  

Hebt u de persconferentie gemist? Kijk nu terug via onderstaande video 

 

 

  

 

 

Deel Actie Kerkbalans op social media 

Deze weken promoten we Actie Kerkbalans volop op social media. Onderstaande 

advertenties op Facebook en Twitter zijn regelmatig te zien voor kerkbetrokken 

mensen. We roepen hen zo op te geven voor hun plaatselijke kerk. Deelt u de posts 

alstublieft ook via uw eigen social mediakanalen, én die van uw kerk? Zo kunnen we 

met elkaar zoveel mogelijk mensen bereiken. 

https://youtu.be/NREoTYz0R14


 

  

 

  

 

 

Volg ons op Twitter 

 

Like ons op Facebook 

 

 

Download de posts om zelf te gebruiken 

 

 

  

https://twitter.com/ActieKerkbalans
https://www.facebook.com/kerkbalans
https://www.kerkbalans.nl/app/uploads/2021/08/Kerkbalans-ADV-FB.zip


 

Uw stappen in februari 

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

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

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

handige links. 

 

De stappen voor de maand februari in het kort: 

 1.  Koppel terug over de actie aan uw kerkleden 

 2.  Sluit de actie af met de vrijwilligers 

  

Bekijk het stappenplan voor februari op de site 

 

 

  

 

Veel succes met Actie Kerkbalans 2022! Hebt u nog vragen? 

Aarzel niet en mail naar info@kerkbalans.nl.  

 

 

© Kerkbalans 2022 

 

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf u uit. 

https://www.kerkbalans.nl/kalender/
mailto:info@kerkbalans.nl
https://kerkbalans.us13.list-manage.com/profile?u=41e025c7ee522f1e61c874688&id=06e8681290&e=ed07cd1217


 

 

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

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 


