Lees deze e-mail in uw webbrowser

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan:
Succes met de aftrap!
De zomertijd zit er bijna op, de organisatie van Actie Kerkbalans 2023
komt er weer aan. Vanaf september kunt u aan de slag met de
voorbereidingen. Als campagneteam helpen we u ook dit jaar de Actie
optimaal te laten slagen. Succes met de aftrap!

Actie Kerkbalans: ook dit jaar voor de
kerk van morgen
De puntjes op de ‘i’ worden nog gezet, maar graag geven we u vast een inkijkje in de
materialen voor de Actie Kerkbalans 2023! De slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’ blijft overeind en werken we verder uit. Als kerk willen we namelijk niet
alleen nu, maar zeker ook in de toekomst van waarde blijven voor mensen die
verbinding en verdieping zoeken.

Een tiener, een kind, oudere en jongvolwassenen: in de fotografie staan dit jaar
diverse generaties centraal. Hiermee benadrukken we dat de kerk gastvrij en
uitnodigend wil zijn voor jong en oud. Deze mensen zijn gefotografeerd binnen de
kerk, want na een paar lastige jaren kunnen we nu gelukkig weer fysiek samenkomen
om God te ontmoeten en naar elkaar om te zien. Juist dat samen kerk-zijn is daarin
waardevol, wat we in de fotografie benadrukken door een tweede persoon achter de
hoofdpersoon te plaatsen.

Met de campagnematerialen maken we het u zo gemakkelijk om kerkleden ook in 2023
een bijdrage te vragen voor uw lokale gemeente of parochie. Want kerk-zijn kost geld

en de financiële steun van leden is onmisbaar. De nieuwe posters, folders en brieven
komen in september beschikbaar in de webshop!

We helpen u op weg
In 2023 vindt Actie Kerkbalans plaats van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28
januari.
Voorafgaand aan de actieperiode ontvangt u maandelijks deze nieuwsbrief met
tips, informatie, een stappenplan, handige downloads en het laatste nieuws. Zo
helpen we u ook dit jaar op weg bij de organisatie van een succesvolle actie!
Zijn er in uw kerk vrijwilligers betrokken bij Actie Kerkbalans die deze nieuwsbrief
nog niet ontvangen? Wijs ze dan op deze mogelijkheid! Abonneren kan hier. Hebt
u vragen of opmerkingen? We horen het graag via info@kerkbalans.nl.

Dit jaar: aandacht voor online
De geefvraag stellen via mail, doneren via de app of meer betrokkenheid creëren via
social media? Digitale en online mogelijkheden kunnen u helpen de opbrengst voor
Actie Kerkbalans te verhogen! Wij helpen u daarbij door dit jaar meer aandacht te
geven aan deze online manieren van actie voeren. Op onze website hebben we de
kansen van digitale werving voor u op een rij gezet, met uitleg hoe u deze kunt
benutten.

Lees meer over online werving

Meld u aan voor telefoonwerving
In juni en juli informeerden we u er al over: de mogelijkheid om kerkleden ook via de
telefoon te vragen om een bijdrage voor Actie Kerkbalans. De telefoon is een goed
middel om kerkleden te bereiken, weten we uit een pilot die is uitgevoerd vanuit de
Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het leidt bijvoorbeeld tot meer bereik en goede
financiële resultaten. De eerste deelnemers hebben zich gemeld, wacht niet langer en
doe ook mee!

Schrijf u nu in voor de eerste landelijke belronde in oktober

Uw stappen in september
U wilt de Actie Kerkbalans goed voorbereiden. Maar wanneer doet u nu precies wat?
Dat hebben we overzichtelijk voor u op een rij gezet in een kalender. Hierin vindt u
per maand alle nodige informatie over de stappen die u kunt zetten, inclusief tips en
links naar handige downloads op de website. Zo loopt u nooit achter de feiten aan.

De stappen voor de komende maand in het kort:
1. Tel uw kerkleden
2. Bepaal de doelgroepen
3. Bepaal uw kanalen en schrijf u in voor telefoonwerving
4. Stel een conceptbrief op
5. Meld u aan voor een workshop
Bekijk het stappenplan voor september op de site.
Of download de volledige kalender hier.

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

