Lees deze e-mail in uw webbrowser

We hopen dat er in uw gemeente of parochie al mooie resultaten
geboekt zijn met Actie Kerkbalans 2022! Maar ook in de komende
periode verdient de Actie nog aandacht.

Stuur een herinnering
Ongetwijfeld zijn er mensen in uw kerk of parochie die in de actieperiode geen
toezegging hebben gedaan. Misschien hebben ze de brief over het hoofd gezien. Of
hebben ze net even een extra zetje nodig. Daarom is het goed hen nogmaals te

herinneren aan Actie Kerkbalans en het belang van ook hún bijdrage! Onze ervaring is
dat dit vaak nog veel oplevert. Een persoonlijke brief of een telefoontje werkt het
beste; we helpen u op weg met een voorbeeldtekst en belscript.

Download de voorbeeldbrief

Download het belscript

Bel niet-betalers na

Hebben kerkleden wel een toezegging
gedaan, maar nog niet betaald? Ook
dat komt voor. Het goede nieuws is:
deze mensen zijn bereid te geven voor
Actie Kerkbalans! Bel hen daarom
altijd even na. Waarschijnlijk zijn ze
de daadwerkelijke overboeking
gewoon vergeten.

Mocht u het lastig vinden mensen na
te bellen, wacht dan nog heel even.
Binnenkort komt er een nieuwsbrief
speciaal over de 'inzet van de
telefoon'.

Download het belscript

Houd Actie Kerkbalans onder de aandacht
We zeiden het al: het is belangrijk Actie Kerkbalans niet alleen rond de actieperiode,
maar het hele jaar door onder de aandacht te houden. Dat kan bijvoorbeeld met gratis
advertenties en stoppers die u regelmatig laat terugkeren in uw kerkblad en/of
nieuwsbrief. Plant u het vast in bij de redactie?

Download de gratis advertenties*

*te vinden onder het kopje ‘communicatie’

“Actie Kerkbalans is voor onze gemeente dé actie van het jaar en we vinden het
een mooie uitdaging er elke keer weer wat moois van te maken. In de brief
hebben we dit jaar ingezoomd op de waarde van kerk-zijn voor onze leden,

en specifiek op onze kerkelijke gebouwen waar veel gemeenteleden bijzondere
momenten hebben beleefd. Ook hebben we jongeren die in 2021 achttien jaar
werden, in december al een brief gestuurd over wat Actie Kerkbalans inhoudt en
waarom dit belangrijk is. Ook al verwachten we hier geen grote bijdragen, we
vinden het belangrijk de jeugd bewust te betrekken. De Actie is goed verlopen: we
zijn bijna bij het begrootte bedrag en positief gestemd... het gaat nog lukken!”
– Lya Lieftink
mede-organisator Actie Kerkbalans Hervormde gemeente Elburg

Uw stap in april/mei
Voor de komende maanden staat er nog één stap in de Kerkbalans-kalender: de
terugkoppeling over het resultaat. Hoe is de actie in uw kerk of parochie gegaan?
Wat zijn de uiteindelijke resultaten? Valt dit mee of tegen? En waar worden de
bijdragen de komende tijd aan besteed? Communiceer erover in het parochie- of
kerkblad, op de site en op uw social media-kanalen.

Ga naar de kalender

Download een voorbeeldtekst
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