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Wat leer je van elkaar?

Als doorgewinterde (in meer of mindere
mate) Kerkbalans-organisatoren kunnen
jullie veel van elkaar leren. Hoe pakken
jullie je actie Kerkbalans aan? Wat werkt
wel en wat moet je vooral niet doen?
Vertel elkaar eens over je actie,
denk aan:
1. Hoe pakken jullie Kerkbalans aan?
2. Hoe lang doe je over de voorbereiding?
3. Hoe gaat het met de inkomsten?
4. Wat doen jullie om alle doelgroepen
aan te spreken?

Deze tips van andere organisatoren neem ik mee:

Inleven in je gever
Door je in te leven in je gever, begrijp je beter wat hem of haar beweegt.
Waarom zou je gever wel geven of juist niet? Denk hier concreet over na,
zo leer je aan te sluiten op zijn of haar vragen en behoeften.

Verzin zoveel mogelijk redenen waarom je aan Kerkbalans zou willen geven,
ten koste van een ander doel.

Verzin zoveel mogelijk redenen waarom je aan een ander doel zou geven,
ten koste van Kerkbalans.

Leef je in een doelgroep in: bijvoorbeeld jongeren, jonge gezinnen, ouderen,
alleenstaanden, 40-ers etc. Verzin zoveel mogelijk redenen waarom deze
doelgroep aan Kerkbalans zou geven, ten koste van een ander doel.

Leef je in een doelgroep in: bijvoorbeeld jongeren, jonge gezinnen, ouderen,
alleenstaanden, 40-ers etc. Verzin zoveel mogelijk redenen waarom deze
doelgroep aan een ander doel zou geven, ten koste van Kerkbalans.

Hoe schrijf je een goede brief?
Voor veel kerken is een brief een van de belangrijkste communicatiemiddelen. Maar hoe zorg je voor een brief die aanspreekt? En zet je
de lezer aan tot de gewenste actie: geven? Je hoeft dat gelukkig niet
helemaal zelf te bedenken.
Met onderstaand stappenplan bouw je aan een eigen succesbrief:

Ultiem stappenplan:
1. Doel, publiek, argument, beginzin.
2. Schrijf je brief.
3. Nog een keer, maar dan korter.
4. Laat je brief lezen aan een kritische partner.
5. Herschrijf je brief.
6. Op kerkbalans.nl vind je voorbeeldbrieven.
Deze kun je downloaden en naar eigen invulling gebruiken.
7. Maak de brief af door het logo van je kerk te
plaatsen en de juiste namen in te vullen.
8. Formuleer een mooie afsluiter die activerend is.
9. En vergeet de PS niet!
10. Klaar! Sla de brief op en laat hem drukken.

‘Ik schrijf je een lange brief,
want ik heb geen tijd voor een korte.’
Blaise Pascal

Voorbeeldmaterialen
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Geef vandaag voor
de kerk van morgen
“Omzien naar elkaar betekent elkaar
zien door de ogen van God. Ik steun Actie
Kerkbalans om dit ook financieel mogelijk
te maken.”
Dominee René de Reuver,
scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

“Zoals we met ons geloof en onze
beschikbare talenten bijdragen aan het
leven van de Kerk, is het tevens onze
roeping om van onze financiële middelen
te delen met de gemeenschap van de Kerk.
Actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit.”

Bestel nu de
nieuwe materialen
Actie Kerkbalans 2021
via de webshop op de
NIEUWE website
www.kerkbalans.nl

Bisschop Hans van den Hende,
voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
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Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting?
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van
de Rooms-Katholieke Kerk,
de Protestantse Kerk,
de Evangelische Broedergemeente en
de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.

kerkbalans.nl
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Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Innovatieve geefmogelijkheden
Telemarketing
- Rondvraag: wat roept het op?
- Ervaringen vanuit pilot
Community apps
Donkey Mobile, Chrch app, Apostle app
en Scipio. Iets voor uw gemeente?

Telemarketing - niet betalers
Totaal
Aantal gebelde uren			
31,89
Belbestand				555
Aantal effectief bereikt		
197
Aantal nieuwe giften		
60
Bedrag in € per jaar			
8.990
Oude bedrag				0
verhoging in € per jaar		
8.990
Kosten (€ 50,52 per uur)		
1.611,08
ROI					5,58

Rol de rode loper uit!
Markeer de start van uw Actie Kerkbalans
met een officieel startmoment. Wij rollen
voor Actie Kerkbalans 2021 de rode loper
uit. Doet u mee?

Het inluiden van Actie Kerkbalans is in de
afgelopen jaren succesvol gebleken en u kunt
er weer voor kiezen om de klokken te luiden,
maar daarnaast bieden we u de mogelijkheid
om Actie Kerkbalans ‘uit te rollen’. Dat kan met
de speciaal daarvoor ontwikkelde rode loper
met de opdruk ‘Geef vandaag voor de kerk
van morgen’.
We bieden de rode loper gratis aan: de eerste
50 parochies en de eerste 50 gemeentes die
zich aanmelden om mee te doen, krijgen er één
voor niets toegestuurd! Voor de eerste honderd
aanmelders is het dus gratis. Doe mee; prik een
datum in de startweken vanaf 16 januari en rol
uw eigen Actie Kerkbalans uit!
De slogan van Actie Kerkbalans 2021 is: Geef
vandaag voor de kerk van morgen. Het ‘doorgeven’ van de kerk aan de volgende generatie
staat centraal. Hoe mooi zou het zijn als dan
bijvoorbeeld een ouder en een heel jong
kerklid als eerste de rode loper over gaan om
dit samen te symboliseren tijdens uw startmoment! Nodig de plaatselijke pers er bij uit
en als u zelf foto’s neemt, kunt u deze ook
gebruiken in uw kerkblad, op uw website en op
social media. Daarnaast kunt u ervoor zorgen
dat op deze zondag ook de folders over de
Actie Kerkbalans 2021 worden uitgedeeld of
klaar liggen in de kerk. Kijk voor meer info op:
www.kerkbalans.nl/wijrollenActieKerkbalansuit
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