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Aan tafel!
Zo pak je het aan! 

Vier de start van Actie Kerkbalans 
met een gezamenlijk diner in de kerk! 
Geniet van elkaars kookkunsten en 
breng geldwerving op een positieve 
manier onder de aandacht.

---------------------------------------------------

Geniet en vier de gemeenschap die jullie samen zijn! 
Uit de peiling van vorig jaar kwam naar voren dat 
omzien naar elkaar als de belangrijkste meerwaarde 
van kerken wordt gezien. Deze maaltijd is een mooie 
gelegenheid om hier bij stil te staan. Samen eten 
verbindt én het is een mooie gelegenheid om mensen 
te informeren en activeren voor Actie Kerkbalans. 

Eet smakelijk!

1. Laat ons weten dat jouw 
kerk mee gaat doen! Meld 

de kerk aan via kerkbalans.nl/

startmoment-in-uw-kerk 

2. Vorm een team. Zijn er kerkleden 

die van organiseren houden? Betrek hen 

bij het plan. Samen bereik je meer!

3. Leg de datum vast. Zo weet je 

waar je naartoe kunt werken en kun je 

datum op tijd communiceren. Het geeft 

mensen ruimte om er rekening mee houd-

en, ideeën aan te dragen en ruim van te-

voren voor te bereiden. Leve de voorpret!

4. Schakel mensen 
uit je gemeente in 
die het leuk vinden om 

te koken en vraag hen 

iets te maken.

5. Betrek de jongeren 
uit de kerk. Vraag de leid-

ing van de kindernevendienst 

of de jongerengroep om ook 

mee te doen. Hartstikke leuk 

om vooraf samen pannen-

koeken te bakken of kleine 

pizza’s te maken!

6. Plaats een uitnodiging/
persbericht in de lokale krant. 
Wie wil aanschuiven? Zo kun je als 

kerk je gastvrijheid tonen en aan-

dacht vragen voor Actie Kerkbalans. 

Een mooie gelegenheid om mensen 

te informeren en te activeren.

7. Bestel onze feestelijke 
placemats op kerkbalans.
nl. Ook leuk voor kinderen; met 

opdrachten en een kleurplaat!

8. Richt de ruimte feestelijk in! 
Hang slingers op en zet bloemen op 

tafel. Leg mooie servetten neer of 

versier de tafel met confetti. Iedereen 

kan een bijdrage leveren. Van het 

meenemen van servetten tot het 

ophangen van vlaggetjes.

10. Plan tijdens 
het diner een 
moment om 
de vrijwilligers 
van de kerk in 
het zonnetje te 
zetten! Zonder 

vrijwilligers geen 

Kerk(balans).

Hoi, leuk
dat je er bent!

Vandaag is de Grote Startmaaltijd. Dan vieren we het begin van Actie Kerkbalans. Weet je wat dat is?
De kerk is er voor iedereen. Jij kent vast al veel mensen uit de kerk. Samen kunnen 

we allemaal leuke, goede en belangrijke 
dingen doen. Zoals op zondag naar de kerk gaan. Maar ook koffi edrinken, knutselen, zingen. De kerk kost wel geld. 

Er is geld nodig voor de mensen die in de 
kerk werken. Maar ook voor eten en drin-
ken. En als er iets stuk gaat, kost het vaak 
geld om het te laten maken.

De kerk doet nog veel meer. We helpen arme mensen. Of gaan op bezoek bij mensen die zich eenzaam voelen. En als je ziek bent, dan kunnen we 
elkaar helpen. Want het is niet leuk om ziek te zijn, arm of alleen. Samen kunnen 

we daar wat aan doen, als we elkaar helpen. We helpen mensen in de kerk en 
mensen die niet naar de kerk gaan. Bij-voorbeeld mensen die in de buurt wonen. 

Wil je meer weten over Actie Kerkbalans? Vraag het aan je vader of moeder of kijk samen op kerkbalans.nl.

Bingo!

Rebus

Met wie eet jij vandaag?

Schrijf 5 namen op van mensen die vandaag met jou aan tafel zitten.

Wat hoort 
bij elkaar?

Samen delen,       samen eten

Een lege stoel?
Als je op school komt, hoe weet je dan waar je 
moet zitten? Er staat vast een stoel met jouw 
naam erop, of je hebt een vaste plek in de klas. 
Er is altijd een plekje voor je. Stel je eens voor 
dat alle plekken bezet zijn. Waar moet je dan 
gaan zitten?

Het is een oude joodse gewoonte om bij bepaalde 
gebeurtenissen een extra stoel klaar te zetten. 
Daar gaat niemand op zitten. Die staat er voor de 
Bijbelse profeet Elia. Als hij terugkomt, is het feest. 
De lege stoel vertelt je dus dat er iets moois gaat 
gebeuren. Bijzonder hè? Je kunt zo’n stoel extra 
mooi versieren. En als je gastvrij wilt zijn, kun je 
juist ook een extra stoel klaarzetten voor een gast.

Met wie wil 
jij graag eten? 

?

Waar vier jij 
vandaag de Grote Startmaaltijd?

Staat er ook een 
bijzondere of lege stoel? 
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Bingo!

Rebus
?

Welkom bij
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ken. En als er iets stuk gaat, kost het vaak 

Dit is een bingo zonder cijfers, maar met allerlei dingen die je kunt tegenkomen. Welke dingen zie jij vandaag bij de Grote Startmaaltijd? 

Verbind de cijfers met elkaar. Wat zie je? 

De mensen luisteren graag naar de verhalen van Jezus. Op een 

dag kwamen wel meer dan 5.000 mensen naar hem toe voor 

een nieuw verhaal. Aan het einde van dag wilden de leerlingen 

van Jezus de mensen naar huis sturen, omdat ze voor zoveel 

mensen geen eten hadden. Maar Jezus zei: “Geven jullie hen te 

eten”. Toen kwam er één jongetje. Hij droeg een mand met vijf 

broden en twee vissen. Jezus dankte God en brak het brood in 

stukken en gaf die aan de leerlingen om ze aan de mensen uit 

te delen. Ze aten allemaal tot ze genoeg hadden. Er bleven zelfs 

nog 12 manden met brood over. 
 Je leest dit verhaal in de Bijbel. 

Vork Bos bloemen Een mooie 
glimlach Piano

Koksmuts Kinderstoel Collectezak/
mandje Servet

Speelgoed Iemand
met vlechten Zonnebril Bordje

‘Nooduitgang’
Rode 

schoenen
Beker 

drinken Brievenbus Stropdas
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Weet je voor 
wie die stoel is? 

Rebus
- ban

- art + f
i=l+

l=e

+t

Zet hier je oplossing

Laat een stoel 

leeg aan tafel. Komt 

er spontaan iemand 

binnenlopen? 

Welkom!

Houd onze face-
bookpagina in de 
gaten voor leuke 

recepten!Tip! 

9. Licht tijdens het diner 
toe waarom we bij elkaar 
zijn. Waar is het geld van Actie 

Kerkbalans voor nodig? Wat 

zijn de plannen voor komend 

jaar? Tip: maak het interactief, 

benadruk waarom de kerk van 

waarde is en houd het kort! Laat 

weten bij wie ze terecht kunnen 

voor vragen.


